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  استهاللية باٌتَتَع

 
 (ذلك الذي ال يعرف منزلة الخيال خاٍل من المعرفة)

 ابن عربي
                                                                                             

وإن ، مى درجـة مـن القـوةْسـبلغـوا أَ  فالسفةٌ  الشعراءَ  (إنَّ 
 )ومحيطها معرفةٍ  كلٍّ  الشعر هو مركزُ 

 شيلي
 

 للكينونة عن طريق الكالم) تأسيٌس  عرَ (إن الشِّ 
 يدجراه

 
 )ضمنيٍّ  وٍ حْ على نَ  فيلسوٌف  إن الشاعرَ 

 كولردج



 
 

٦   

 (من ذا الذي يريد أن يفصل بين الشعر والفلسفة؟!)
 غادامير

 
ــة( ــوة الدافع ــي الق ــالم ه ــهوة إصــالح الع يف حيــاة  إن ش

 )والشاعر الفيلسوف والنبيِّ 
 صالح عبد الصبور

 
جال، الشعر، الفلسفة :الكلمات المفتاحيَّة  . الوجود، السِّ

 
   



٧ 

 
  تابالِك فاِتَحُة

  معرفيةوالشعر إلمامة الفلسفة 
 

بـين الفلسـفة والشـعر مراحـل أخــذ ورد  شـهدت العالقـةُ 
اآلنجلـو  مـرورًا بالفلسـفة، امتدت من تاريخ الفلسفة اليونانية

فالفلسفة المثاليـة األلمانيـة يف القـرن الثـامن عشـر ، سكسونية
وانتهاء أو ليس انتهاء بلحظـات الفلسـفة ، قرن العقل والتنوير

وقد شكلت الفلسفة يف سيرورهتا التاريخيـة عـددًا . المعاصرة
ـ، من المحطات أو مرت بعدد مـن المراحـل مرحلـة  كـلُّ  رُ تعبِّ

امـــات الفكريـــة والمعرفيـــة فيهـــا عـــن مجموعـــة مـــن االهتم
رب عن مجموعة من اإلشكاالت بل تعِّ ، واإلنسانية واألخالقية

أو العالقة بين الفلسفة ، كإشكالية العالقة بين الفلسفة والدين
ولعـل مـن أبـرز مـا . أو العالقة بـين الفلسـفة والشـعر، والعلم

ـــه يف هـــذا الســـياق ـــاريخي ، يمكـــن اإلشـــارة إلي ـــع ت دون تتب
فهـل كانـت تلـك . عالقة الفلسفة بالشـعر، قكرونولوجي دقي

 العالقة عالقة توافق أم انقطاع؟
والجواب يحتاج إلـى تتبـع دقيـق؛ إذ مـرت تلـك العالقـة 

، ونفـي وإثبـات، وائـتالفأو اختالف ، بمراحل رفض وقبول



 
 

٨   

وسـنتتبع . ولكنها لم تستقر على حالة مضطردة على أية حـال
و تتبع كرونولـوجي؛ إذ ال أكثر مما ه نقدي  تلك العالقة تتبع 

يمثــل هــذا الطــرح مرافعــة شخصــية نقديــة أو فلســفية لصــالح 
بل يمثل وجهة نظـر بحثـت يف مظـاهر ، الشعر أو ضد الفلسفة
أو مــا يجمــع بينهمــا علــى الــرغم مــن ، االخــتالف واالئــتالف

 . مظاهر االختالف البادية على السطح
متـدة وكما قلـت فالعالقـة بـين الفلسـفة والشـعر عالقـة م

كتعدد ، ومداخل الفلسفة إلى الشعر متعددة، وشائكة تاريخي 
على وفق المراحل التي مرت هبا ، مداخل الشعر إلى الفلسفة

، ولمحاولـة رسـم خريطـة أوليـة لتلـك العالقـة. تلك العالقـة
بعض أو إن شئت ، يحسن إضاءة تلك المحطات أو المراحل

المعرفيــة بعــض الــنقالت  التــي شــهدت، اللحظــات الفلســفية
 وهي من وجهة نظرنا كالتالي:، والفكرية

لهـــا. ١ حســـب ، منهجيـــ ، لحظـــة الفلســـفة اإلغريقيـــة: ويمثِّ
، ولـيس متخصـ  فيهـا، تصوري كقـارئ عاشـق للفلسـفة

-٤٢٧وأفالطون (، م). ق ٣٩٩-٤٦٩كل من سقراط (
ــد يشــار ، م). ق ٣٢٢-٣٨٤وأرســطو (، )م. ق ٣٤٧ وق

وبخاصـة مـع ، ى؛ وتتسـمإليها بالرحلة الكالسيكية األول
، بتحقيق نقلـة يف تركيزهـا علـى اإلنسـان، سقراط األثيني



٩ 

تتجـاوز األسـطورة يف ، وعلى الحقيقة إلـى حاجـة كونيـة
وتنتهــي هــذه . مقاربــة طبيعــة الحقيقــة والوجــود والعلــم

لمرســوم  ) وفقــ ٥٢٩اللحظـة بانتهــاء أكاديميــة أثينـا يف (
 . جستنياناإلمرباطور الروماين الشرقي 

التـــي تبتـــدئ بمؤســـس الفلســـفة ، التنـــوير فلســـفةلحظـــة . ٢
-١٥٩٦ومؤسس االتجاه العقـالين ديكـارت (، الحديثة
، وهي اللحظة التـي بـدأت بنشـر أفكـار التنـوير. )١٦٥٠

ـــل ـــة والجه ـــذ الخراف ـــة، ونب ـــارًا عقالني ، وأنتجـــت أفك
وألهمـــت عـــددًا مـــن الثـــورات االجتماعيـــة والسياســـية 

ـــي شـــهدهتا أور ـــة الت ـــاوالثقافي ـــذه ، وب ـــت ه ـــد أنجب وق
الــذي يبــدأ باللحظــة ، الثــايناللحظــة:العقل الكالســيكي 

 . الديكارتية يف أواسط القرن السابع عشر
لحظــة الفلســفة المثاليــة األلمانيــة يف القــرن الثــامن عشــر .  ٣

ــوير مــن جهــة الفلســفة ــداد لقــرن العقــل والتن ، وهــي امت
الـذي شـرح يف محاضـرته  وتمتد من شلنج إلـى هايـدجر

فكـرة العالقـة ، "رسالة يف النزعـة اإلنسـانية"لموسومة بـا
وانحـاز إلـى التفكيـر الـذي ، بين الشعر والفكر والوجـود

يعرب عن الوجود بوسـاطة اللغـة؛ إذ اللغـة لديـه هـي بيـت 
ــت، الوجــود ويكــون الشــعر ، واإلنســان يقطــن هــذا البي
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اس هذا البيـت وحماتـه رون هم حرَّ وحراسـتهم ، والمفكِّ
 )١(. ما اإلنجاز التام لتجلي الوجودوحمايتهم ه

وتمثـل ، أو فلسفة الحداثـة، لحظة الفلسفة المعاصرة. ٤
لحظــــة اخــــتالف يف االهتمامــــات الفكريــــة واالنشــــغاالت 

بما يمثل نقلة نوعية؛ إذ انزاحت عن ، واإلشكاالت، المعرفية
، تقليديــة الفلســفة المتمثلــة يف بحــث عالقــة الفلســفة بالــدين

ـــاق ال ـــة اإلنســـانية وحـــدودهالتستشـــرف آف وموقـــف ، معرف
 . والوجود، والعلم، اإلنسان من المعرفة

ــة  ــرز الحــديث عــن عالق ويف هــذا الســياق الموســوعي ب
عالقــة الفلسـفة بــالفنون و، الفلسـفة بشـتى المعــارف والعلـوم

 . ومنها عالقة الفلسفة بالشعر، واآلداب
، التــي أنجبــت فكــر االخــتالف، لحظــة فلســفة االخــتالف. ٥

ى نقـض المركزيـة األوروبيـة وهو ودعـا ، الفكر الذي تبنـَّ
ولكـل . وهّيأ لما بعد الحداثة، التعدديةو، إلى االختالف

أو ، لحظة معرفية مـن تلـك اللحظـات تصـوراهتا الذهنيـة
                                                           

ل، انظـــــر: مـــــارتن هيـــــدغر : قـــــراءة يف شـــــعر هولـــــدرلين و تراكـــــ )١(
ــيص ــة  تلخ ــة وترجم ــي، الطبع ــايف العرب ــز الثق ــام حجــار، المرك : بس
 . ١١٧. ص:  ١٩٩٤األولى، 



١١ 

ــة التــي  باهتــا المعرفي ، تســتند إليهــا يف تشــكيل رؤاهــامركِّ
ولكننـــا نـــؤمن بأنـــه ال يوجـــد قطيعـــة معرفيـــة بـــين هـــذه 

ربما تتمثل ، إال يف حدود ضيقة جداً ، المعرفيةاللحظات 
التي كان ، يف النقلة المعرفية الهائلة من العصور الوسطى

ـــة ـــاييس الفني ـــا المق ـــت تجـــرت النصـــوص ، يعوزه وظل
 )١(. إلى عصر الحداثة، والمالحم والخطب القديمة

إن كل لحظة مـن هـذه اللحظـات مـا هـي إال مرحلـة فكريـة 
وتنضــبط بآليــات ، /إبســتمي ســائدفلســفية تخضــع لنظــام معريف

ــا ــن أنجزه ــة لم ــة الكلي ده الرؤي ــر تحــدِّ ــذه اللحظــات . تفكي وه
فكثيـرًا مـا ، المعرفية ال تشكل من وجهـة نظرنـا تحديـدًا حاسـم 

ــذه اللحظــات مــدار ــكلت بــين ه ــارات تنســجم مــع  ستش وتي
أو تختلف ، طروحات بعض من أنجزوا هذه اللحظات الفلسفية

أو ، فلسـفة الرومانسـيةالال لم نذكر لحظـة فعلى سبيل المث. عنها
ألننـا رأينـا أهنـا قـد تلتقـي مـع الفلسـفة ، فلسفة القلب بإزاء العقل

ت كل أوروبا بعيد الحرب العالمية األولى كمـا . المثالية التي عمَّ
أو مدرســة الوضــعية ، لــم نتطــرق إلــى مدرســة فيينــا الفلســفية

                                                           
انظر: بسام قطوس، مـوت النظريـة النقديـة: رحلـة النظريـة النقديـة مـن  )١(

 . ٨٥، ص٢٠٢٠الوالدة إلى الموت، دار فضاءات، 
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ورها تتصـل بتـاريخ ألننـا رأينـا جـذ، على سبيل المثال، المنطقية
وتقــرتب مــن طروحــات (الوضــعية ، الفلســفة اآلنجلوسكســونية

المنطقية) وبخاصة يف تصنيفها قضايا المعرفة إلى قضايا تجريبية 
ومـن هنـا اسـتبعدت الشـعر مـن . أو تحليلية ُيطلب التحقـق منهـا

ــة ــه لغــة المشــاعر الذاتي ــق ، حســاباهتا؛ ألن ــه طرائ ــق علي وال ينطب
 )١(. أو المنطقيةالتحقق التجريبية 

هذه الدراسة هي محاولة يف البحث عن الُمْشَتركات بـين 
الفلسفة والشعر؛ فما أكثَر الفالسفَة الذين عبَّروا عن أفكارهم 

فكــان التعبيــر الشــعري جــزءًا ال يتجــزأ مــن ، بواســطة الشــعر
ومـا أكثـر الشـعراء الـذين أعـادوا صـياغة . مشروعهم المعريف

ومـا أكثـر ، م بطريقة تأملية فلسفيةوقع الوجود على وجداناهت
 األشعار التي حملت بذور التفكير الفلسفي!

وربما يحسن قبل ختام هذه الكلمة اإلشارة الَعْجَلى إلـى 
أن كثيرًا من الفالسفة آمنوا بتلك العالقـة القويـة بـين الفلسـفة 

وأن كثيـرًا ، وإن يكن هناك فالسفة نفوا تلك العالقـة، والشعر
انت لديهم الثقافـة الفلسـفية والرؤيـة الفلسـفية؛ من الشعراء ك

                                                           
ــة، عمــان، ا )١( ــي رؤاي، دار أزمن ــق، ســماء أوديت ــر توفي  ٢٠٢١نظــر: زهي

 . ١٠ص



١٣ 

جان بول سارتر ينشر فلسـفته الوجوديـة بواسـطة األدب فهذا 
مـن   كامو يجسد فلسـفته يف العبـث منطلقـوهذا ألبير ، والفن

ــة والمســرح ــه ، الرواي ــربز يف كتابت ــديرا ي ــيالن كون ــذلك م وك
الشـهير  أّما عالم الـنفس. ألدبالعالقة الوثيقة بين الفلسفة وا

موند فرويد فقد اكتشف من خالل دراساته حول أعمال سيج
ليوناردو دافنشي ودوستويفسكي كثيـرا مـن فرضـياته يف علـم 

ــنفس ــة ، ال ــونج أهميَّ ــارل جوســتاف ي ــذه ك ــل اكتشــف تلمي ب
 . وهكذا دواليك، الالوعي الجمعي يف رفد اإلبداع الشعري

ذهـب الكتـاُب يف مقدمـٍة وتمهيـٍد وثالثـة فصـول : ووقع 
، أي الَمْفَهمـةِ  التمهيد ليحدد مفاهيم الدراسـة ومصـطلحاهتا؛

، والمفهـوم أسـاس الرؤيـة، باعتبار المصطلح عنواَن المفهوم
دون ، والرؤيــة نظــارة اإلبصــار التــي تريــك األشــياء كمــا هــي

 )١(. تقعير أو تحديب
وقد وقفُت يف الفصـل األول علـى السـجال بـين الفلسـفة 

خصصـتها بالعنوانـات ، موضـوعات ثالثـةفدرْسُت ، والشعر
ــة ــتالف :التالي الفلســفة و، الفلســفة والشــعر االخــتالف واالئ

                                                           
الشاهد البوشيخي، نحو تصور حضـاري لمسـألة المصـطلحية، فـاس،  )١(

 . ١٣، ص٢٠١٢برنت، -مطبعة آنفو
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وجـاء . والفلسفة والشعر المصـالحة، والشعر تبادل التهميش
للحـديث  "أسئلة الفلسفة أسئلة الشـعر" الفصل الثاين بعنوان

 الفلسفة والشعروسؤالي ، عن السؤال باعتباره محوَر المعرفة
والشـــعر والفلســـفة بوصـــفهما ، لي الماهّيـــةبوصـــفهما ســـؤا
وذهب الفصل الثالث ليؤكد تكامل العالقة . خطابين معرفيَّين

موضــوعات هــي:  ةبـين الفلســفة والشـعر؛ فوقفــت علــى ثالثـ
والفلســـفة والشـــعر ممارســـتان ، اســـرتجاُع الفلســـفة بالشـــعر

عُر: البحُث عن انتظام الكون، أسلوبيتان  . والفلسفُة والشِّ
   



١٥ 

 
  دـــيهْمَت

 َمْفَهَمُة الَمَفاهيم
 

التـي والمصـطلحاِت المفـاهيم هبـا  ونقصـدُ ، َمْفَهَمُة الَمَفاهيم
ـ غيـةَ بُ ، ستتناولها الدراسة ي مـن االمـتالك تمكـين القـارئ أو المتلقِّ

التــي ســتتم ، لمفــاهيم الدراســة ومصــطلحاهتا والمعــريفِّ الفكــريِّ 
ــ  يف هــذه. مناقشــتها ــر المفــاهيم دوران هــي: ، الدراســة ولعــلَّ أكث
جال، والشعر، الفلسفة ها بالتعريفهي التي فهذه ، والسِّ  .  نخصُّ

، من الصعب تقـديم تعريـف جـامع مـانع للفلسـفة :الفلسفةُ 
. كمــا للشــعر؛ فكالهمــا َيعصــى علــى التعريــف الجــامع المــانع

؛  "ســوفيا"و "فيلــو"مـن الكلمتــين اليونـانيتين:  مشــتقةٌ  فالفلسـفةُ 
ـــى . "حـــب الحكمـــة"ا: وهـــي يف أبســـط تعريفاهتـــ وُتنســـُب إل

، يف القرن السادس قبل المـيالدم)؛ . ق ٤٩٥- ٥٧٠( فيثاغورس
الــذي وصــف نفســه ، م). ق ٣٩٩- ٤٧٠(وقيــل إلــى ســقراط 

وينســبها آخــرون . ســطائيينبالفيلســوف تمييــزًا لنفســه عــن السوف
والشــائع أن الفلســفة ذات منشــأ . م). ق ٣٤٧- ٤٢٧ألفالطــون(

ــق عليهــا  ــاين وأطل ــةال"يون وثمــة مــن يــرى أن ، "معجــزة اليوناني
أســهم يف إيجــاده ثقافــات مختلفــة  قــديمٌ  إنســاينٌّ نشــاطٌ  الفلســفةَ 



 
 

١٦   

شرقية ويونانيـة؛ إذ قامـت أصـول  وإسهامات الشعوب المختلفة
الحضارة اليونانية القديمة على أصول المعارف التـي نقلتهـا عـن 

ــ، الحضــارات الشــرقية ــا إل ــد تطويره ــانيون بع ــا اليون ــم نقله ى ث
 )١(. التي قامت بدورها بتطويرها ونشرها، الحضارة اإلسالمية

، فلسـفة األخـالق على وفق مرجعياهتا:، وأقسام الفلسفة
ومن خصائصها . وفلسفة الفن، وفلسفة العلم، وفلسفة الدين

، ونظرية المعرفة، ومن فروعها الميتافيزيقيا. التجريد والكليَّة
ل هـذا األخيــر يشــكِّ و، وعلـم الجمــال، واألخــالق، والمنطـق

ــالعموم ــين الفلســفة والفــن ب ــاء ب ــين الفلســفة ، مــوطن التق وب
 . والشعر بشكل خاص

وقــد كانــت الفلســفة أمَّ العلــوم قبــل أن تنفــكَّ عنهــا بقيــة 
 . وسواها، العلوم كالرياضيات والميكانيكا

ــ ــه الصــعوبة نفســها يف  :عرُ الشِّ ــف الشــعر نواج ويف تعري
فمـن تعريـف قدامـة بـن جعفـر ، لـه تحديد تعريف جامع مانع

ـــ) ٣٢٧-٢٧٥( ــه ه ــول"بأن ــى ق ــوزون مقفَّ ــى تعريــف ، "م إل
 :هـ)٢٥٥-١٥٩( الجاحظ

                                                           
ــر: ا  )١( ـاياها، الخرطــوم: الجمعيــة نظ ــل، مقدمــة يف الفلســفة وقضـ ـبري خلي صـ

 .  ٤- ٣. ، ص٢٠٠٥جامعة الخرطوم،  - الفلسفية للطالب



١٧ 

ــــق والمعــــاين مطروحــــةٌ " ــــا العجمــــيُّ ، يف الطري  يعرفه
، وإنمـا الشـأن يف إقامـة الـوزن، والقـرويُّ  والبـدويُّ ، والعربيُّ 
ــ ــظ رِ وتخيُّ ــاء، اللف ــرة الم ويف صــحة ، وســهولة المخــرج وكث

ــع وجــو ــبكالطب ــن ف، دة الس ــعر صــياغة وضــرب م ــا الش إنم
، هــ)٦٨٤-٦٠٨( إلى تعريـف حـازم القرطـاجني، "التصوير

ـ مـوزونٌ  كـالمٌ " بأنـه:، المنحاز للمحاكاة والتخييل ى مـن مقفَّ
ه إليهـا ويكـرِّ ، صد تحبيبه إليهـاب إلى النفس ما قُ شأنه أن يحبِّ 

بمـا ، لتحمل بذلك على طلبه أو الهـرب منـه، صد تكريههما قُ 
ومحاكــاة مســتقلة بنفســها أو ، يتضــمن مــن حســن تخييــل لــه

ــوة  ــوة صــدقه أو ق ــأليف الكــالم أو ق ــأة ت متصــورة بحســن هي
  )١(."شهرته أو مجموع ذلك

ُف  ، موزونٌ  مخيٌَّل  كالمٌ  "عر بقوله:الشِّ  ويف موقع آخر يعرِّ
والتئامـه مـن ، يف لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلـك مختٌص 

ة كانـت أو كاذبـة ال يشـرتط فيهـا غيـر صـادق، لةمقدمات مخيّ 
 )٢(. "التخييل

                                                           
بـن الخوجـة، دار منهاج البلغاء وسراج األدباء، تحقيق محمد الحبيـب  )١(

 . ٧١، ص١٩٨٦، ٣الغرب اإلسالمي، ط
 . ٨٩منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص )٢(



 
 

١٨   

ــا تعريــُف  ــ أمَّ قلــيالً  فهــو مختلــٌف ، عر لــدى الفالســفةالشِّ
التي أفادوا فيها من مفهوم الماحاكاة ، بسبب ثقافتهم الفلسفية

، فهذا الفارابي يطلق عليه اسـم األقاويـل الشـعريةاألرسطي؛ 
نسـان علـى تخييـل الصناعة التـي هبـا يقـدر اإل"فه بقوله: ويعرِّ 

والقـدرة ، األمور التي تبيَّنت برباهين يقينية يف الصنائع النظرية
 )١(. "على محاكاهتا بمثيالهتا

سواء عند النقاد أو ، نجد عشرات التعريفاتوبعد هؤالء 
ولعل . التي لم تصل إلى حدود ماهيته، البالغيين أو الفالسفة

تعريـف قدامـة  متجـاوزين، شـعرمحاولتنا الحفر على ماهية ال
تكشف أن ماهية الشعر أوسُع مـن أن ُتختـزل يف وزنـه ، للشعر

الحـديثين  وهذا بالضبط ما فعلـه عديـد النقـاد، وقافيته ومعناه
، مثل أدونيس الذي انصبت تعريفاته على فن الكتابة الشـعرية

ــة شــيئ  ــوزن والقافي ــداً  وعــد ال وليســت خاصــة بالشــعر ، زائ
ظاهرة خصوصية نوعية؛ فالمسألة  وهي ليست، هدَ ْح وَ  العربيِّ 

لديــه مســألة شــعر أو الشــعر؛ فالشــعر الــذي يخــرتق الحــدث 
فأدونيس يصدر عـن  )٢(. إياه إلى رمز هو الذي سيبقى محوالً 

                                                           
 . ٨٥الفارابي، فلسفة أرسطو، ص )١(
راجع : أدونيس، سياسة الشعر دراسات يف الشعرية العربية المعاصرة،   )٢(

 . ١٨، ص١٩٨٥مكتبة بغداد، 



١٩ 

ر جمالي استشرايف ورؤيـا كشـفية ؛ ذلـك أن االستشـراف تصوُّ
والشعر هو وسيلته ، لديه من مقومات اإلبداع األدبي وركائزه

أن يـــرى ، أن يـــرى أو ينبـــئ"يفـــة الشـــعر ووظ، لالستشـــراف
من هنا ": يف وصف اللغة اإلبداعية يقول أدونيس. "ويتخطَّى

، النحبـــاس الشـــاعر وراءهـــا أو فيهـــا ال تعـــود اللغـــة وســـيلةً 
يصبح محاولة لمحـو الحـدود كلهـا بـين ، والهرب من الواقع

 )١(. "اإلنسان والعالم، اإلنسان واآلخر
، أو حوار بين شخصينخاليفٌّ حجاجيٌّ  طاٌب ِخ  :جاُل السِّ 

ــا كــلُّ  ــرٍف  يتغيَّ ــاَت  ط ــه إثب ــَض جَّ ُح  في ــه ونق ــُح  ت ة الخصــم جَّ
ر لخطابـه مـن منطـٍق ، ومحاولة تقويضها  يهـدُف  قـويمٍ  بما يوفِّ

هتاويهـا  إثباتو، هججَ ُح  نقضِ و، إلى اإلقناع وإفحام الخصم
ــورٍ  ــام جمه ــيَّ  أم ــلٍ  نٍ مع مأو متخيَّ ــَوهَّ ــرتاتيجيةٌ . / مت ــو اس  وه

ــوقــوة الحُ ، وي علــى بالغــة القــولتنطــ لــدحض حجــة  ةجَّ
ويكتسب السجال أهميته من ثقافـة االخـتالف التـي . الخصم

يتأسس عليهـا؛ إذ تتـيح للقـارئ أو المتلقـي (السـامع) فرصـة 
، االطالئع على التطـور الثقـايف والحضـاري لألمـم المختلفـة

 فلسفية ابتـدأهاالتاريخ الحضاري سجاالت وكثيرًا ما نقل لنا 
                                                           

، ١٩٧٩، ٣العــودة، طأدونــيس، مقدمــة للشــعر العربــي، بيــروت، دار   )١(
 . ١٣٧ص



 
 

٢٠   

أفالطــون يف محاوراتــه العديــدة يف اللغــة والمنطــق ونظريــة 
دارت رحاهـا يف أسـواق عكـاظ ، شعريةوسجاالت . المعرفة
كمـا  )١(. فضالً عن المساجالت يف دواوين الخلفاء، والمربد
بـين األدبـاء  وفكريـةً  أدبيـةً  خنـا األدبـي سـجاالٍت يتارنقل لنـا 
ــ ــا فضــالً ، رينوالمفكِّ له عمَّ ــجَّ ــار س ــا الت ــن الحــديث  يُخ لن م

، بـــين العقـــاد وطـــه حســـين والمـــازين والرافعـــي ســـجاالٍت 
ــرز أعالمــه يف . وســواهم ويعــد محمــود محمــد شــاكر مــن أب

 )٢(. العصر الحديث
أمــا الســجال بــين األدب والفلســفة بعامــة أو بــين الشــعر 

ممتد منذ أفالطون الذي طـرد الشـعراء  فهو سجاٌل ، والفلسفة
إذ ُطرحـت  ؛يوم الناس هذاى فإل، أرسطوإلى ، من جمهوريته

، عر للنقاش يف غير ما لحظة فلسـفيةالعالقة بين الفلسفة والش
. وعاشـق للشـعر والفلسـفة، وتناولها غير مـا فيلسـوف وناقـد

فقد أخذت تلك العالقة مجاًال فسيح  من فلسفات كل من : 
                                                           

نظر: عيسى برهومـة ومـاهر مبيضـين، الخطـاب السـجالي يف رسـائل علـي ا  )١(
ــد  ــة، المجل ــانية واالجتماعي ــوم افنس ــة دراســات العل ــة، مجل ، ٤٣ومعاوي

 .  ١٨٤٨- ١٨٤٧، صص٢٠١٦، ٤ملحق
ــجالي يف أدب ا  )٢( ــامر، الخطــاب الس ــي ع ــين بن ــد أم نظــر: عاصــم محم

 .  agmanhal.comمحمود محمد شاكر، 



٢١ 

 ونيتشـة، )١٨٣١-١٧٧٠( هيجلو، )١٨٠٤-١٧٢٤كانط (
، )١٩٦٢-١٨٨٤(وباشـــــــــــــــــــــــــــــلر، )١٩٠٠-١٨٤٤(

ـــــدجر( ، )٢٠٠٢-١٩٠٠وغـــــادمير(، )١٩٧٦-١٨٨٩وهاي
 . وسواهم، (؟) يان دوميهتوكريس

   



 
 

٢٢   

   



٢٣ 

 
 
 
 
 

  الفصل األول
  السِّجاُل بين الفلسفِة والشِّعر

 
   



 
 

٢٤   

   



٢٥ 

 
)١( 

، الفلسـفة والشـعربـين  جوةٍ فَ  وجودَ  يرى بعُض الفالسفةِ 
ـ، خطاب  عقلي  مفاهيمّي باعتبار الفلسفة   عقلـيٍّ  رٍ تأيت من تبصُّ

ـ، منهجيٍّ  ! شـعرّي  ْدسٍ نتيجـة خيـال أو َحـ عرُ يف حين يأيت الشِّ
ــة محضــة، وأن الممارســة الفلســفّية ، بمــا هــي ممارســة نظري

واالســتدالل ، "الصــور"تعتمــد المفــاهيم ال المجــازات أو 
 )١(. "الشعر"أو  "األساطير"المنطقي ال 

بعـد رحلــة طويلـة مــن ، وقـد حاوْلـُت اختبــار هـذا القــول
وقـراءة ، ألكثـر مـن أربعـة عقـود، ه وحديثهقديمِ ، عرقراءة الشِّ 
بعــد ، وازددت شــغف  بقــراءة الفلســفة، عاشــق قــراءةَ  الفلســفةِ 

لي على درجة الدكتوراه وال أزعم لنفسي أننـي أتقنـت ، تحصُّ
ولكننــي علــى طرفــه أو تخومــه ، هــذا العلــم مثــل أصــحابه

أحــاول التقريــب بــين تطبيقــات الفلســفة وتطبيقــات ، متــذوٌق 
ــاحا ــا يت ــراءة م ــ  ق ــي لشــعر متابع ــى عــدم ، ل ــذهاب إل دون ال

، االعتقــاد بوجــود اختالفــات جوهريــة بــين الفلســفة والشــعر
 . وهذا ما يعتقده كثيرون

                                                           
، عن: بن جاء باهللا، حمـادي، دراسـات فلسـفية ٢٩كانط، المنطق، ص  )١(

 . ٢٧، ص١٩٨٦العلم يف الفلسفة، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 
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، الفلسفة اإلغريقية لحظاِت ، قراءة عاشق ذائق، فقد قرأت
الممتـدة ، من الفلسفة المثالية األلمانية لحظاٍت على  ثم وقفُت 

ومـررت بحكـم ، ن فيختـه إلـى شـيلنجمن كانط إلى هيجل ومـ
تخصصي يف النظريات النقدية الحديثـة بالفلسـفة المثاليـة التـي 

 فالســفتها أن اســتخدام االســتعارة يتضــمن موقفــ  بعــُض  رأى
ووقفــت علــى الفلســفة . منهــا ومــن اللغــة بشــكل عــام فلســفي 
الــذي طــرق بــاب ، وبخاصــة فلســفة كــارل مــاركس، الواقعيــة

 إال أن الشــاعريةلــم يــنجح شــاعرًا  ولكنــه ،الشــعر قبــل الفلســفة
 . أعماله ومقوالته الفلسفّيةجل رافقته يف 

كمـا وقفـت بـأخرةٍ مـن قـراءايت عنـد لحظـة الفلسـفة الفرنســية 
 وغاتـاريوعند أشهر أعالمها سارتر يف (الوجود والعدم) ودولوز 

ومـا تـوّفر لهـا مـن طـابع األصـالة والفـرادة ، يف (ما هـي الفلسـفة؟)
 )١(. وما تتسم به من طابع الكونية والشمولية، اعواإلبد

، الفلسـفة الفرنسـية المعاصـرة مـع طروحـاِت  وتواصلُت 
فلسفة النصف الثاين من القرن العشرين التي تحمل كثيرًا مـن 

تغيير سياسة الفلسفة وجعلهـا "يف دعوهتا إلى ، روح المغامرة
 هــا مــن أســواروهــو مــا يعنــي إخراَج ، داخــل الحداثــة تنكتــُب 

                                                           
 :httpراجع: اللحظـة الفلسـفية الفرنسـية عنـد بـاديو، ترجمـة أحمـد الفـوحي،   )١(

//post2modernisme. blogspot.com/2018/06/blog-  . 
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لُتتـداول يف حيـاة النـاس ومـن ، الجامعة واألكاديمية الصارمة
ى عن التعارض بين (العقـل النظـري) و(العقـل وتتخلَّ ، أجلها

 )١(. "وإظهار أن المعرفة ذاهتا هي ممارسة، العملي)
ـــ ـــك بخُ  ُت وخرْج ـــراءايت تل ـــل ق ـــن ك ـــة الصـــاٍت م ، معّلل

قولـة جعلتنـي موقنـ  بم، بين الشعر والفلسفة بخاصة وتفاهماٍت 
الشعر بصفته شعرًا يمثّل نوع  مـن "الذي ذهب إلى أن ، هايدجر

 .  "المعرفة غير العقلية أكثر عمق  من المعرفة الفلسفيّة
ويظـــل الســـؤال مشـــروع : كيـــف يمكـــن التوفيـــق بـــين 
، الخطــاب الفلســفي وهــو خطــاب عقــالين منطقي/برهــاين

الـــذي يتخـــذ مـــن الخيـــال واإليحـــاء ، والخطـــاب الشـــعري
 ة ميدان  له؟والصور

ــرٍ  ــى كثي ــاج إل ــأنِّ  والجــواب يحت ــن الت ــى م ــر عل ي والحف
قوم بـه يف وهذا مـا سـأ التماثالت واالختالفات والتقاطعات!

ــذه الدراســة الفصــل األول ــن ه ــا ألي ، م ــي ال أنحــاز فيه الت
وإنمــا أســوق اآلراء كمــا قرأهتــا يف ، وال أفــرض رأيــي، جانـب

 . مصادر الكتاب ومراجعه
                                                           

محمـــد أندلســـي، مشـــهد الفلســـفة المعاصـــرة بـــين انزيـــاح الصـــورة   )١(
وصـــيرورة المفهـــوم، مـــدارات فلســـفية، مجلـــة الجمعيـــة الفلســـفية 

 . ٦٤ـ٦٣، صص٢٠٠٧، يوليو، ١٥المغربية، ع
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)١/١( 

  سفة والشعر االختالف واالئتالفالفل
 

ـــــات واألفكـــــار  إذا كانـــــت الفلســـــفُة بحثـــــ  يف الماهيَّ
وكــان الشــعر قائمــ  ، وتعتمــد الربهــان والمنطــق، والمفــاهيم

ُة واالسـتعارة، علـى الخيـال فكيـف ، ومـداُرُه الصـورُة الشـعريَّ
ومــا هــو ، ومــن أيــن تـأيت تلــك العالقــةُ ، تصـحُّ العالقــُة بينهمــا

عر؟المشَتَرُك   بين الفلسفة والشِّ
بـدءًا ، لقد تعددت المقاربـاُت لسـؤال الفلسـفة يف الشـعر

وانتهـاء ، ومـرورًا بالفلسـفة اإلسـالمية، من الفلسفة اإلغريقية
 . أو المعاصرة، و ليس انتهاًء بالفلسفات الحديثةأ

وإذا كـــان أفالطـــون  قـــد أعلـــن الحـــرب علـــى الشـــعراء 
بــار أهنــم يبعــدون عــن باعت، بطــردهم مــن جمهوريتــه المثاليــة

الحقيقــة ثــالث خطــوات؛ الشــتغالهم بالعاطفــة واعتمــادهم 
ب الفالســفة الــذين يشــتغلون علــى ، الخيــال أو التخييــل وقــرَّ
ــة والفكــر ــإن أرســطو حــاول ، ويعتمــدون الربهــان، المعرف ف

استيعاب الخيال ضـمن نشـاط الفكـر بوضـعه ضـمن النشـاط 
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ى التــاريخ؛ ألن فعــدَّ الشــعر يف مرتبــة متقدمــة علــ، المعــريف
ـ، ر عن الجزئيالتاريخ يعبِّ  ـيف حين أن الشعر يعبِّ . ير عـن الكلِّ
 يقول أرسطو: "فن الشعر"ففي كتابه 

بل ما يمكن ، إنَّ مهمة الشاعر ليست رواية ما وقع فعالً  "
أو ، على أن يخضع هذا الممكن إما لقاعدة االحتمال، أن يقع

 )١(. "قاعدة الحتمية (الضرورة)
، دت فكرة أرسطو إلى الفالسـفة العـرب المسـلمينوقد امت

، وهايــدجر، ونيتشــه، ثــم آتــت أكلهــا مــع فالســفة مثــل كــانط
 .  "الفالسفة الشعريجنوح  "وكريستيان دوميه يف كتابه:

ــ ــون إن الشِّ عَر الــذي ال ينهــل مــن الفكــر والفلســفة والفن
وال يـدرك اغـرتاب اإلنسـان  ، األخرى وليس له خلفية معرفية

وال يشــيع ، وهشاشــته العميقــة، ومحدوديــة جســده، وضــعفه
يظــل شــعرًا مســطَّح  يغيــب عنــه ، قيمــ  روحيــة وأخالقيــة

لهذا تجد كبـار . "كهف  بال عمق"أو بتعبير أدونيس ، الجوهر
، وهايـدجر، وباشـلر، نيتشـه السفة كانت خلفيتهم شعرية:الف
وكبار الشعراء كانت مرجعياهتم ، وسواهم، كريستيان دوميهو

                                                           
بـراهيم حمـادة، مكتبـة اآلنجلـو إتعليـق،  أرسطو، فن الشـعر، ترجمـة و )١(

 . ١١٤، ص١٩٨٣المصرية، 
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يأبـو العـالء  وفلسفية:، يويةرؤ محمـود و، وأدونـيس، المعـرِّ
 . إلخ... ومحمد عفيفي مطر، درويش

رؤيوي بامتياز يف  وهو شاعرٌ ، فأدونيس على سبيل المثال
ــد، الشــعرية المعاصــرة ــة، وناق ــري الحداث ــن منظِّ ــر م ، ومنّظ

بـل هـو إعـادة ، يرفض فكرة أن يكون الشعر انعكاسـ  للواقـع
رؤيا والرؤيا بطبيعتها قفزة خـارج "؛ فالشعر خلق لهذا الواقع

 )١(. "المفهومات السائدة
وكثيــر مـــن هـــؤالء الشـــعراء دعـــوا إلـــى قـــراءة الفلســـفة 
والتعمق يف تأمل إنتاجها؛ فالعقل الشعريُّ يختلُف عن العقـل 

ــالربح األدايت؛ فهــو عقــل جمــالي إنســاين  أخالقــي ال يفكــر ب
ــارة ــالجوه، والســلعة والخس ــر ب ــا يفك ــانية ، روإنم ــربح إنس ب

حتــى القــبح يحــاول ، بوصــفه مركــزًا لهــذا الوجــود، اإلنســان
، الشعر أن يجعله موضوع  للجمال كما يف الحروب واألوبئة

فالمبــدعون الحقيقيــون هــم مــن يحســنون اإلصــغاء لنــداءات 
ــرهم ــر مــن غي ــة ، الطبيعــة أكث ــة يف كيفي ــة متفائل فيقــدمون رؤي

 . َه صفاء عقله وقلبهاستعادة اإلنسان لصفائه الروحي َبلْ 
، من هنا تندرُج هذه الدراسـة ضـمن حقـل علـم الجمـال

بوصفه أحَد فروِع الفلسفة األكثر التصاق  باألخالق ومملكـة 
                                                           

 .  ٩، ص١٩٧٨، ٢، دار العودة، بيروت، طأدونيس، زمن الشعر  )١(
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بدليل ما ، فعلم الجمال منطقة لقاء بين الفلسفة والشعر. القيم
 . وهايدجر، ونيتشة، مثل هيجل، يشير إليه عديد الفالسفة

ُل  وكـذا الشـعر الـذي يبنـي عالمـه ، باللغةوالفلسفُة تتوسَّ
فضالً عن العالقـة المعرفيـة بينهمـا؛ فالشـعر غـدا بنـاًء ، باللغة

ولم يعد العقل والفكر ، ورؤية للعالم والذات، فكري  فلسفي 
منفصلين عـن الخيـال والَحـْدس؛ ألن الخيـال والتخييـل باتـا 

 أي، وتأسـيس الوجـود بالفعـل، آلية من آليات توصيل الفكـر
 . تأسيس الواقع عرب المتخيَّل

يرى الـدكتور خنجـر حميمـة أسـتاذ الفلسـفة يف الجامعـة 
ويوجه ، اللبنانية أن العالقة بين الفلسفة والشعر عالقة التباس

وإعـــادة التفكيـــر يف ، ع اللغـــةوإلـــى إعـــادة التفكيـــر يف موضـــ
، حــول ماهيــة الفلســفة وماهيــة الشــعر، الســؤالين التقليــديين

ر عنه؟ ومـا الـذي  وهما: ما الذي يقصده القول الفلسفي ويعبِّ
ال مـدخالً ، يقوله الشاعر أو يكشف عنـه؟ وهمـا سـؤاالن شـكَّ

ـــاطئ وهـــو: أن  ـــتنتاج خ ـــب عليهمـــا اس ـــه ترتَّ ـــ ؛ ألن خاطئ
الفيلسوف والشاعر كليهما يمارس االستماع إلـى شـيء يأتيـه 

، وكـأن الفيلسـوف ينصـت إلـى صـوت الحقيقـة. من الخارج
. ينصت إلـى خيالـه وأوهامـه وأحالمـه وعاطفتـه بينما الشاعر

ويقــرتح عوضــ  عــن هــذا أن تعيــد الفلســفة التفكــر يف وظيفــة 
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وتعيـد صـيغة ، لتدرك وجه الخطأ يف موقفها من الشـعر، اللغة
السؤال على النحو اآليت: مـا الـذي يجعـل أن مـا ينبثـق يكـون 

إذا كانت وظيفتها القصـية ودورهـا "قصيدة؟ وعلى الفلسفة: 
وأن ، حـــدث انبثـــاق العـــالم وظهـــوره، يف لحظـــة، تلـــتقط أن

يف مســـارات  اً تنصـــت لصـــوت الوجـــود وهـــو يتـــدفق ســـادر
 )١(. "أن تصغي وتستمع حين يتألق شاعر، اشتعاله

من هنا يستنتج حميمة أن لغة الشعر هي حـدث انبثـاق! هنـا 
ى ، الشـعر، يف الكالم. حيث ينبع الكالم ويتولد عالم وينبثق يتبـدَّ

 اً عن نفسه مسفر  معلن، يف كامل إهابه، جود ال فرقأو الو، العالم
ال كما يظهر ويتبدى يف رتابـة (رتوبـة) الحيـاة اليوميـة ، عن وجهه

ــــوتر ، ويف صــــمت أشــــيائها ــــوهج ويف الت ــــدفق والت ــــل يف الت ب
ال كما تظهر الصور ، هنا تنبت األشياء نفسها وتولد. واالختالف

هكـذا تعـدُّ اللغـة . "يندفع المطـربل كما تنبثق العاصفة و، يف مرآة
ويشرتك الشعر والفلسفة يف لغـة ، خاصية شعرية لقول الفيلسوف

فها االستعارة  )٢(. وتتسم باالنزياح، تغلِّ

                                                           
ـــــــين الفلســـــــفة والشـــــــعر، )١( ـــــــة ب ـــــــة، عـــــــن العالق ـــــــراس حمي   ف

 https://www.ultrasawt.com./ 
راجع بشير عبد زيـد عطيـة، الشـعر والفلسـفة أوجـه االخـتالف، مجلـة  )٢(

 . ٨٩، ص٢٠١٩، آب، ١، ج٣٦كلية الرتبية، جامعة واسط، ع
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إن المـؤمنين بوجــود تلـك العالقــة بـين الفلســفة والشــعر 
وجـــدوا يف المفهـــوم المعاصـــر للشـــعرية جســـرًا يـــربط بـــين 

وذلـك مـن خـالل ، عريةالمضامين الفلسفية والمضـامين الشـ
. ومنهــا الفلســفة، صــلة الــنص األدبــي بالمفــاهيم األخــرى

، فالشعرية تتغلغل يف روح المفاهيم المتنوعـة ومنهـا الفلسـفة
وهو أبـرز منظـري الشـعرية؛ إذ ، وهذا ما ذهب إليه تودوروف

أن الشــــعرية ليســــت الوحيــــدة التــــي تتخــــذ األدب "وجــــد 
دالل على موضوعها وليست متمكنة من االست، لها موضوع 

واألنمـاط ، ودراسته من دون إقامة عالقة مع العلوم األخـرى
 )١(. "المعرفية بما فيها الفلسفة

   

                                                           
رجمــة شــكري المبخــوت ورجــاء بــن تزفيتــان تــودوروف، الشــعرية، ت )١(

بشير عبـد ، وانظر: ٢٤، ص١٩٨٧سالمة، دار توبقال، الدار البيضاء، 
زيــد عطيــة، الشــعر والفلســفة أوجــه االخــتالف، مجلــة كليــة الرتبيــة، 

 .٩٠، ص٢٠١٩، آب، ١، ج٣٦جامعة واسط، ع
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  تبادُل التَّهميش :الشِّعُر والفلسفة
 

بـدءًا مـن ، لسؤال الفلسـفة يف الشـعر دت المقارباُت لقد تعدَّ 
ــة ــة، الفلســفة اإلغريقي ــرورًا بالفلســفة اإل، فالروماني ، ســالميةوم

ـــة ـــيس انتهـــاء بالفلســـفات الحديث ويشـــير بعـــض . وانتهـــاء أو ل
الدارسين إلى أن العالقة بين الفلسـفة والشـعر كانـت علـى مـدار 

ــاريخ  ـــذ"الت ـــْذٍب ونَبْــ ــة َج ــت ، "عالق ــه إذا كان ــرى أن ــة "وي هناي
فـإن بـدايتها مـع ، مع هايدجر وقوفـ  علـى عتبـة الشـعر "الفلسفة

، انه ودك  ألسواره وقالعه وحصـونهأفالطون كانت هدم  ألرك
بحيــث إنَّ التفكيــر العقــالين لــم يقــم إال بإبعــاده مــن حقــل الفكــر 

 )١(. "والنظر وتطهير الخطاب من شوائبه وبقاياه
 ،م). ق٣٤٧- ٤٢٧( Platoonوعلى الرغم مـن أنَّ أفالطـون 

س الفصل بين العقل والخيـال حـين طـرد الشـعراء ، هو الذي كرَّ
ى التهمـيش ، دينته الفاضلة)من جمهوريته (م وأقصاهم بما يتعدَّ

                                                           
عبـد الهـادي مفتـاح، الشـعر وماهيـة انظر على سبيل المثال ال الحصر:  )١(

 . http://hekmah.org، الشابكة. الفلسفة

http://hekmah.org
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بسـبب تصـوره الميتـافيزيقي القـائم ، مجـازاً  إلى ما يشبه اإلعـدام
وتصـّوره ، مـن جهـة، على عدم تطابق الخيال مع جوهر المعرفـة

الرتبـوي للمدينـة الفاضــلة وخوفـه علـى إفســاد الـنشء مـن جهــة 
ية قــد انبنــى إال أن خطابــه الفلســفي ذا الخاصــية الرياضــ، تربويــة

على كثير من العناصر الشعرّية كاألسطورة والبالغة بما فيها مـن 
ل هذا الطرد للشعراء صورًة رمزيًة إلعـدام . كناية ومجاز لقد شكَّ

رّدًا علـــى إعـــدام الشـــعر للفلســـفة متمـــثالً يف ، الفلســـفة للشـــعر
ــة لســقراط هــم  ــذي وجــه التهم ــى أنَّ ال شــخص ســقراط؛ بمعن

 )١(. Meltoosيلطوس وعلى رأسهم م، شعراء
باعتبـــارهم ، لقـــد آمـــن أفالطـــون بـــإيالء الحكـــم للفالســـفة

ألن معــرفتهم تقــوم علــى الربهــان؛ ، أصــحاَب المعرفــة والحكمــة
، "الكهـف"حيث اكتشـفوا َوْهـَم ظـالل الشـمس لحظـة التقيـد يف 

وأقصى الشعراء بسبب تصـّوره الفلسـفي القـائم علـى عـدم تطـابق 
وتصـّوره الرتبـوي للمدينـة ، ن جهـةمـ، الخيال مع جـوهر المعرفـة

ــه لــم . الفاضــلة وخوفــه علــى إفســاد الــنشء مــن جهــة تربويــة ولكنّ
يفطن إلى أنَّ الشعر مصدٌر مهٌم مـن مصـادر المعرفـة التـي تسـتقي 

                                                           
ـــــابكة )١( ـــــالي، الفلســـــفة واألدب، الش ـــــد الع ـــــن عب ـــــد الســـــالم ب   عب

 http://alantologia.com/blogs/3350 . 

http://alantologia.com/blogs/3350
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وهـذا مـا أكـد عليـه بعـض . منها الفلسـفة مثلـه مثـل بقيـة المعـارف
در من مصـا، كخلق بالحب، من أنَّ الشعر )١(فالسفة عصر النهضة

وهـذا مـا ، إلـخ... الفلسفة مثله مثل العلـم والرياضـيات والسياسـة
ــ الكوجيتـو "أو  "بيـان العقـل"ظهر فيما عرف يف أدبيات الفلسـفة ب

بمعنى أنَّ التفكيـر ، "أنا أفكر إذن أنا موجود"، Cogito "الديكاريت
، وإذا كانت الفلسفة تبدأ بالسؤال عن: الحريـة. سابق على الوجود

فـإنَّ هـذه  - والميتافيزيقـا، والفيزيقـا، والكـائن، لوجـودوا، والهوية
 )٢(. المعطيات/ المقوالت تسري يف جوهر الشعر الخالص

لقــد أعلــن أفالطــون  الحــرب علــى الشــعراء بطــردهم مــن 
ألهنم يبعدون عن الحقيقـة ثـالث خطـوات؛ ، جمهوريته المثالية

                                                           
انطلق عصر النهضة من إيطاليـا يف القـرن الرابـع عشـر قبـل أن ينتشـر يف  )١(

كل أوروبا، وهو العصر الذي يتوسط بين العصور الوسطى المسيحية 
الحديثة الَعلمانية والفلسفية. وقد أفاد فالسفة عصر النهضة  والعصور

ــلمين  ــرب المس ــان وآداب الع ــق والروم ــفات اإلغري ــن آداب وفلس م
وفلسفاهتم: ابن سينا والفارابي وابن رشد وسواهم. ُيـذكر أن التقسـيم 

. العصور القديمة ١األوروبي لتاريخ الفكر يتحدث عن ثالثة عصور: 
ة (تمتد من الفرن الخـامس قبـل المـيالد إلـى القـرن الروماني -اليونانية

-م٥٠٠(تبـــدأ مـــن  . العصـــور الوســـطى٢الخـــامس بعـــد المـــيالد)، 
 اليوم).-١٥٠٠. العصور الحديثة (تبدأمن٣م)، ١٥٠٠

ـــــوار المتمـــــدن، )٢( ـــــفة، الح ـــــي، شـــــعرّية الفلس س ـــــير ونِّ   انظـــــر: بش
 http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=139994&r=  . 
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ب و، بسبب اشتغالهم بالعاطفة واعتمادهم الخيال أو التخييل قـرَّ
واعتمــدوا ، الفالســفة الــذين يشــتغلون علــى المعرفــة والفكــر

بَْيـَد أَن  أرسـطو حـاول اسـتيعاب الخيـال ضـمن نشـاط ، الربهان
فعدَّ الشعر يف مرتبة متقدمة ، الفكر بوضعه ضمن النشاط المعريف

يف حـين أن الشـعر ، على التاريخ؛ ألن التـاريخ يعـرب عـن الجزئـي
الفالسفة يف تفسير هذا القول الـذي ولقد أفاض . يعرب عن الكلي

ال يــزال صــالح  حتــى يومنــا هــذا؛ ألن الشــعر الحــق يشــارك 
ولكنهـا ، بلغـة منزاحـة، الفلسفة يف أنه يقدم لنا رؤية كلية للوجـود

ر عن هذه الرؤية بلغة فة يف اللغة الشعرية؛ إذ إن الشاعر ال يعبِّ مكثَّ 
ها يف طابعها الحسي ر عنوإنما يعبِّ ، التصورات الفلسفية المجردة

ــة بلغــة ال يمكــن  ــه المعنــى والدالل ــذي يتجســد في الملمــوس ال
أي مــن خــالل الكلمــات بصــوتياهتا وإيحاءاهتــا التــي ، اســتبدالها

 )١(. تومئ إلى المعنى
وإذا كان أفالطـون قـد جعـل مـن الشـعر ذلـك اآلخـَر الـذي 
يجب استبعاده أو طرده من جمهوريته الفاضـلة؛ ألنـه قـائم علـى 

إال أن هــذا الخيــاَل ســرعان مــا كــان يظهــر للفالســفة يف ، يــالالخ
                                                           

ــــعر،انظــــر ع )١( ــــفة والش ــــق، الفلس ــــعيد توفي ــــال: س ــــبيل المث ــــى س   ل
 https://www.alittihad.ae/news/  . 
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لغتهم التي تسكنها الصور الحسيّة التخييلية فتتعايش إلى جانـب 
، وتكـون وسـيلة المـتالك األسـماع واألفئـدة، المفاهيم المجّردة

 )١(. وإيقاظ فكرهم عن طريق مخاطبة خيالهم
وكــان ممــن عــادى الشــعر وأراد اســتبعاده بســبب مذهبــه 

وجون اسـتيوارت ، )١٦٥٠-١٥٩٦العقالين رينيه ديكارت (
وربما تبعهم ، ) صاحب المذهب النفعي١٨٧٣-١٨٠٦مل (

 . آخرون ال نود االستفاضة يف إبراز آرائهم كلها
فقد اختلـف عـن  )م. ق٣٢٢- ٣٨٤( Aristotleأما أرسطو 

وجعل للشعر مكانًة عليا إلى ، طرح أفالطون؛ إذ أنصف الشعراء
ـانع؛ ألنـه ، فةجوار الفلس ولم يجعْله يف الـدرك األسـفل بعـد الصَّ

نظــر للشــعر بوصــفه رؤيــا تمــيط لثــام الظــواهر عــن روح الطبيعــة 
 . وجوهر األشياء لتستلهم منها صورة مثالية للطبيعة ذاهتا

ت تشد إليها  وقد اكتسبْت نظرية أرسطو شهرة واسعة ظلَّ
لشـعرّية علـى بنى نظريته يف ا، "فن الشعر"ففي كتابه . األنظار

، الملحمـة والمأسـاة"فذهب إلى أن الفنون كلهـا: . المحاكاة
ــديثرامبوس ــاة وال ــاي ، بــل والمله وجــّل صــناعة العــزف بالن

لكنهـا ، هي كّلها أنـواع مـن المحاكـاة يف مجموعهـا، والقيثارة
                                                           

انظـــر: عائشـــة أّنـــوس، أســـاليب التخييـــل يف الشـــعر، أســـاليب التخييـــل يف  )١(
 .  ٥٨، ص٢٠٠٢، أفريل، ٤٨الفلسفة، مجلَّة فكر ونقد، ع
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فيما بينها تختلف على أنحاء ثالثة: ألهنا تحاكي إّمـا بوسـائل 
 )١(. "أو بأسلوب متمايز، أو موضوعات متباينة، مختلفة

وطرائـق محاكاتـه ووسـائله ، وقد خّص الشـعر وأجناسـه
بالدرس مركّزًا على المأساة؛ ألهنا تحّقق هدفه بإثارة شعورّي 

فقة والخـوف لتصـل إلـى غايتـه يف التطهيـر( . )Catharsisالشَّ
وإنمـا يـذهب ، وال يقصد بالمحاكاة التقليـد الحـريف أو النقـل

إلــى مــا هــو أعمــق يف وصــف  "لطبيعــةا"أرســطو يف كتابــه 
إنَّ المحاكــاة هــي إيجــاد مــا لــم تســتطع الطبيعــة "المحاكــاة: 

إيجاده على النحو الذي يمكن أن توجده الطبيعة عليه لو أهنـا 
أي أنَّ الفــنَّ إضــافة للطبيعــة ال مجــرد محاكــاة لهــا . . أنجبتــه

 فما هي هذه اإلضافة؟. . . محاكاة عمياء
ث عن الكمـال اإلنسـاين مـن خـالل إهنا بكل بساطة البح

 )٢(. الفعل
ل المبدأ  وللطبيعة عند أرسطو معنى خاص مؤداه أهنا تمثِّ
ك الموجود الطبيعـي ويجعلـه قـادرًا علـى  الداخليَّ الذي يحرِّ

                                                           
ــرحمن  )١( ــد ال ــق نصوصــه عب ــّن الشــعر ترجمــه وشــرحه وحّق أرســطو، ف

 . ٤، ص١٩٧٣دار الثقافة، بيروت، لبنان، بدوي، 
عبــد المــنعم مجاهــد، ، دراســات يف علــم الجمــال، دار  انظــر: مجاهــد  )٢(

 . ٦١الثقافة والنشر والتوزيع، القاهرة، د. ت، ص
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هــي القــدرة ، هبــذا المعنــى، اتخــاذ أشــكال مختلفــة؛ فالطبيعــة
 . على التوليد الّذايت

فعه إلى تقريب الشعر ولعّل تقدير أرسطو لمكانة الشعر د
يف ، إلــى الفلســفة؛ إذ الشــعر أســمى مــن التــاريخ؛ ألن الشــعر

على حين أنَّ التاريخ أميل إلى ، أميل إلى قول الكليات، نظره
وظاهٌر مما قيل أيض  أنَّ . . . "يقول أرسطو: . قول الجزئيات

ومـا هـو ، بل ما يجوز وقوعه، عمل الشاعر ليس رواية ما وقع
ــإنَّ المــؤرخ ، ضــى االحتمــال أو الضــرورةممكــن علــى مقت ف

والشاعر ال يختلفان بأن أحدهما يروي ما وقع علـى حـين أنَّ 
ومن هنا كان الشعر أقـرب إلـى ، اآلخر يروي ما يجوز وقوعه

ألن الشعر أميـل إلـى قـول ، الفلسفة وأسمى مرتبة من التاريخ
. علــى حــين أن التــاريخ أميــل إلــى قــول الجزئيــات، الكليــات

بالكـل مـا يتفـق لصـنف مـن النـاس أن يقولـه أو يفعلـه  وأعني
 )١(. "على مقتضى الضرورة واالحتمال

هكذا يتضح أن الرؤية األرسطية استوعبت الخيال ضمن 
ــت  بــدوره المعــريفِّ، نشــاط الفكــر وقــد اســتمر هــذا ، واعرتف

                                                           
ــاد، دار الكتــاب  )١( كتــاب أرســطو طــاليس يف الشــعر، ترجمــة شــكري عّي

 . ٦٤، ص١٩٦٧العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 
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االعــرتاف بــدور الخيــال مــع الفكــر العربــي اإلســالمي وعنــد 
ر يف لحظات معرفية الحقـة و، بعض الفالسفة المسلمين تطوَّ

وغاسـتون ، وهايـدجر، على أيدي فالسفة غربيين مثـل نيتشـه
 . "جنوح الفالسفة الشعري"وكريستيان دوميه يف ، باشلر

فكــان تــأثرهم بالفلســفة اليونانيــة ، أمــا الفالســفة المســلمون
وميلهم إلى المنطـق باديـ  يف طروحـاهتم؛ فالفـارابي علـى سـبيل 

ن معظم الفالسفة المسلمين بعيدين عن مثل هذا ولم يك، المثال
كاذبــة ال محالــة ألهنــا " وصــف األقاويــل الشــعرية بأهنــا، الطــرح

توقــع يف ذهــن الســامعين المحــاكي للشــيء عوضــ  عــن الشــيء 
 )١(. "يف حين أن األقاويل الربهانية صادقة ال محالة بالكل، نفسه

جــد ويف تصــّور وتصــوير العالقــة بــين الفلســفة والشــعر ن
القائلين بنفي تلك العالقة أكثر من القائلين بإثباهتا لعـدد كبيـر 

ولعــل علــى . يمكــن أن نــذكر أكثرهــا شــيوع ، مــن األســباب
بينمـا الـرؤى الشـعرية رؤى ، رأسها القول بأن الفلسـفة يقينيـة

بينما الشعر تأسيس ، وأن الفلسفة تكشف عن الوجود، خيالية
شــد الوحــدة يف حــين أن وأن الفلســفة تن، للوجــود عــرب اللغــة

                                                           
مال ألفت الروبي، نظرية الشعر عنـد الفالسـفة المسـلمين مـن الكنـدي حتـى ك )١(

 .  ٧٦، ص٢٠٠٧، ١ابن رشد، دار التنوير، بيروت، ط



٤٣ 

وأن . نه يميل إلى التفاصيل والجزئياتالشعر ينشد التعدد؛ أل
وأن ، عالم الفلسفة هـو الواقـع بينمـا عـالم الشـعر هـو الخيـال

وأن الفلســفة ، بينمــا الشــعر عــاطفي، الفلســفة عقليــة برهانيــة
 )١(. ولكن الشعر يصور ما هو خاص، ما هو عام رُ تصوِّ 

بنفي العالقة لتي يذكرها القائلون هذه بعض االختالفات ا
ها بعضـأو  ويتضـح أن هـذه التوصـيفات الفلسفة والشـعر؛  بين

ـــل ال تنقصـــه ـــى األق ـــ عل  امثلمـــا نجـــد أن يف بعضـــه، حةُ الصِّ
ال كالقول بأن عالم الشعر هو عالم الخيـ، غير مقبولة تعميماٍت 

؛ إذ لم يعد هذا القول مقبوًال يف الشـعريات الحديثـة غربيـة فقط
يســتفيد مــن كــل المعــارف اليــوم أن الشــعر آيــة ذلــك ، ربيــةوع

وإن ، يصور الواقع ويجسـدهفهو ، يأخذ منها ويعطيها، والعلوم
ـل الواقـع، يكن عن طريق الخيال أو يعيـد تخيلـه ، فالشاعر يخيِّ
ويحض على قبـول ، ليرفض أشياء فيه، بغية تغيير الواقع القبيح

ويـدعو ، تجار بالبشرواال، والقمع، أشياء أخرى: يرفض الظلم
ــع أفضــل، للقــيم الســامية فــالواقع يف الشــعر . ويطمــح إلــى واق

، أي يخضـع لسـلطة اإلبـداع، يخضع لسلطة الخيال أو التخييل
                                                           

بشير عبد زيد عطية، الشـعر والفلسـفة أوجـه االخـتالف، نظر يف ذلك: ا )١(
 . ١١٠، ص٢٠١٩، آب، ١، ج٣٦مجلة كلية الرتبية، جامعة واسط، ع



 
 

٤٤   

ــر والتعــديل مثلمــا يخضــع ا لمفهــوم يف الفلســفة لســلطة التغيي
) يف هــذا الســياق ١٨٥٥. (ت Nervalيقــول نيرفــال . والخلــق

تيـاز العتبـة التـي تفصـل الحيـاة إن الشاعر وحده قادر علـى اج"
 )١(. "الواقعية عن حياة أخرى ما ورائية

فـــالمفهوم المعاصـــر للشـــعريات الحديثـــة تعـــرتف بمـــا 
للشــعرية المعاصــرة مــن تغلغــل يف روح المفــاهيم المتنوعــة 

وبعض الفالسفة يعرتفون بما للشعرية ، وعلى رأسها الفلسفة
من الفكر والفلسفة من تغلغل يف الفكر؛ فالشعَر الذي ال ينهل 
يظل شعرًا مسطَّح  ، والفنون األخرى وليس له خلفية معرفية

، يف الشعرية المعاصرة، هكذا يغدو الشعر. يغيب عنه الجوهر
يخـــتص بإثـــارة ، نطولوجيـــًة َعِصـــيًَّة علـــى التعريـــفظـــاهرة أ

ويطـرح اإلشـكاليات أكثـر ، األسئلة أكثر مما يقدم اإلجابـات
 . مشكالتمما يحّل ال

علــى  الشــعر يصــور مــا هــو خــاصالقول إنَّ ذلك فــكــ
ي من خالل مـا ، إطالقه فهو قول مردود؛  فالشعر يرتبط بالكلِّ

ـ، قد يبدو جزئي  ر عمـا هـو عـام يف الطبيعـة والوجـود وهو يعبِّ
                                                           

(1) JOUBERT, Jean- Luis: la Poésie, Armand Colin Paris, 3e 

édition, 2004, p: 40. 



٤٥ 

مـا قـد يبـدو خاصـ  مـن وجهـة نظـر  فضالً عـن أن، واإلنسان
ره دو عام  مـن وجهـة نظـر آخـرين؛ ألن مـا يصـوقد يب، معينة

. انعكاس لوقع الوجود علـى الـنفس البشـرية الشعر ما هو إال
ـــر مـــن أشـــواقها وتطلعاهتـــا  ـــنفس البشـــرية تلتقـــي يف كثي وال

 . وحاجاهتا ورؤاها
بينمـا الشـعر ، أما القول بأن الفلسفة تكشف عـن الوجـود

إننــا نــرى أن الفلســفة والشــعر ف، تأســيس للوجــود عــرب اللغــة
وهمـا يلتقيـان يف ، بطريقتـه هما يحاول مقاربة الوجود كـلٌّ كلي

 فـالوقوف. إلـى مبتغاهمـاوإن لم يصـال ، المسعى النبيل ذلك
وبيان دوره الحقيقي يف المجتمع واإلنسان ، ماهية الشعرعلى 

 . أهميته ودوره اإلنساين والمعريف هو الذي يحدد، والوجود
 

   



 
 

٤٦   

   



٤٧ 

 
)٢/١( 

  المصالحة لقاُء الفلسفِة والشِّعر:
 

ــت الفلســفة ، منــذ أســاطينها األوائــل: ســقراط ،لقــد بحث
ــذات لنفســها، وأرســطو، وأفالطــون ــة ال ــت ، عــن معرف وكان

ل صورتَ  ، أو المنطـق، ها عرب التهكم أو المحاكاةالمعرفة تشكِّ
ومـن ثـم فلـيس غريبـ  علـى ، وهذه آليـات يسـتخدمها الشـعر

عر لتتعرف على ُكنِْه الوجود من  الفلسفة أن تبحر يف طقس الشِّ
 )١(. التي تبعث الكينونة "لةالخيلو"خالل 
ـعرو ، ُيعدُّ علُم الجمـال فضـاَء مصـالحٍة بـين الفلسـفة والشِّ

بدليل مـا يشـيُر إليـه كثيـٌر مـن الفالسـفة الـذين رفضـوا اسـتبعاد 
علـى سـبيل فـابن عربـي . أفالطون للشـعر مـن مدينتـه الفاضـلة

ــال ال الحصــر ــار ، ه)٦٣٨- ٥٥٨( المث وهــو مــن أوائــل مــن أث
ِة؛ الكتابة  قضية ـعريَّ  يعـدُّ الفلسفيِة البُْرهانيَِّة العلمّية والكتابـة الشِّ

ـ  وهـو يف مكانـه لـيس أَقـلَّ ، الخياَل َمَلَكًة َمعرفيَّة وفِعالً وجوديَّ
اُه بَْرزخ ، شأن  من مكان العقل ويعني بالربزخ جواَز . لهذا سمَّ

                                                           
 انظر: بشير ونيسي، شعرّية الفلسفة، الحوار المتمدن، مرجع سابق.  )١(



 
 

٤٨   

ؤية  بين ُمرور/ ُعبور َنْعبُُر به ؤيا بين المرئي والرُّ ، والالمرئـيالرُّ
ُئُه مكانًة أرفَع من الحسِّ ومن العقل بل يـذهب . وهذا األمر يبوِّ

ابن عربي مـذهب  أبعـد حـين يجعـل الخطـاَب التَّخييلـيَّ َخْرقـ  
؛ إذ أزال الحــواجَز بــين الكتابــة  للخطــاب الفلســفيِّ المــاورائيِّ

عريَّةِ   )١(. الفلسفيِة البُْرهانيَِّة العلمّية والكتابة الشِّ
 "ويقــول:، "المعرفــة بنــت الخيــال"عــل ابــن عربــي ويج

                                )٢(. ذلك الذي ال يعرف منزلة الخيال خاٍل من المعرفة)
الخيـال ، وكـذا التجربـة الصـوفية، هكذا يمنح ابن عربـي

ولكن دعوته تلـك ذهبـت ، الحسِّ عن يرتفع به ، وجودًا مميَّزاً 
وربمـا لـو التفـت ، إليهـا يف حينـه صـيحة يف واد؛ إذ لـم ُيلتفـت

ليظـل مـن ، نقلة معرفية يف ماهية الشـعر تحدثأل، إليها مبكراً 
 . نصيب غيره أن يحدث تلك النقلة النوعية

أنه لّما كـان الفـن : )١٨٣١-١٧٧٠( Hegel هيجل يرى
فإن الحاجة تكون ماسة لقيام ، يف عصره قد فقد جوهره الحق

إن علـم الفـن هـو حاجـة " يقـول:. علم الفن أو علـم الجمـال
                                                           

 ، ص٢٠٠٠انظر: علي حـرب، نقـد الحقيقـة، المركـز الثقـايف العربـي،  )١(
 . ١٠٠-٩٩ص

 . ٣١٣، ص٢الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت، ج )٢(



٤٩ 

إن الفــن يـدعونا إلـى تدعيمـه عــن .... أكثـر إلحاحـ  يف أيامنـا
طريق الفكر ال من أجل باعث اإلنتاج الفني ولكن لكي نؤكد 

 )١(. "علمّي  ماهيَّة الفن
ــ  ــالفن عموم ــة الفلســفة ب ــدو طــرح هيجــل يف عالق ، ويب

؛ فمن ذاهب إلـى أن هيجـل  وبالشعر خصوص  طرٌح إشكاليٌّ
قتل الشعر حين جعله وسيط  مؤقت  يؤدي دوره لبلـوغ الحـق 

أو يلغــي ذاتــه َأْجــَل مواصــلة ، أو ينحــلُّ ، ثــمَّ ينتهــي، لمســيرته
هذه المجموعة . . .  "ويتضح ذلك من قوله:، الحق لمسيرته

ل األدوات ، والمصالح واألنشـطة، الهائلة من اإلرادات تشـكِّ
 )٢(. "التي يستخدمها روح العالم لبلوغ هدفه

كأن هيجـل هبـذا يـرى أن كـل هـذه الوسـائل ال قيمـة لهـا 
ل وســيط  يف بلـوغ الحــق وإنمـا قيمتهــا يف كوهنـا تشـكِّ ، بـذاهتا
 ومعــربًا يقــود إلــى المطلــق بوصــف هــذا الُمطلــق هــو:، لذاتــه

ن الحقيقي الوحيد" وفـق ، إن للشعر" ومن قائل: )٣(. "المتعيِّ
                                                           

عبــد المــنعم، دراســات يف علــم الجمــال، القــاهرة، دار الثقافــة مجاهــد  )١(
 . ١٠٨والنشر والتوزيع، د. ت. ص

ــام،  )٢( ــاح إم ــد الفت ــة، عب ــاريخ، ترجم ــفة الت هيجــل، محاضــرات يف فلس
 . ٨٩ص

ــي،  )٣( ــنعم الحنف ــد الم ــة، عب ــل الجــدلي، ترجم ــد العق ــارتر، نق انظــر: س
ة هيجـل، الحـوار . وانظر: عادل عبد اهللا، موت الشعر يف فلسـف١٨ص

 . ٢٠١٤، ٤٥٣٩المتمدن، العدد



 
 

٥٠   

يكــون لــه لغــة  وكيــف، قــدرة علــى مالمســة الحقيقــة، هيجــل
أن  "ليؤكـد مـن ثـمَّ ، (يقصد جماليـة الفكـر)، استطيقية الفكر

ــة  حضــور الشــعر يف فلســفة هيجــل اكتســى خصوصــية معرفي
 )١(. "وبخاصة أن هيجل اعتربه خاتم  للفن الُمطَلق، متميزة

ق التقاء الفلسـفة والشـعر بوصـف األخيـر فنـ ؛ إذ ويتحقَّ 
 )٢(. على اغرتابه وتشيُّئه يرتبط الفن بمحاولة اإلنسان التغلب

ــة  ــط الفــن بمحاول ــه هيجــل حــين رب وهــذا عــين مــا أشــار إلي
عــرب طــريقين: النظــر ، اإلنســان القضــاء علــى اغرتابــه وتشــيئه

ر اإلنسان. والعمل عـرب ، وفق هيجل، ويف المجال النظري يعبِّ
فهـذه األشـكال . والفلسـفة، والـدين، ثالثة قوالب هـي: الفـن

تختلــــف إال مــــن ناحيــــة الشــــكل  واحــــدة يف الجــــوهر وال
 )٣(. فموضوعها واحد وهو المطلق أو العقل اإلنساين

                                                           
الشـعر وفكـرة "انظر البحث القيِّم: مؤنس بخضرة، هيجل وإستطيقا الفكـر:  )١(

ــر،  ــة، جامعــة تلمســان، الجزائ ــة دراســات إنســانية واجتماعي ــة، مجل النهاي
 .  ٩، ص٢٠١٩، ١، عدد٨مجلد

شـيؤ، عمـان، انظر: بسام قطوس، السقوط يف التَّشيؤ الشـعر يف قبضـة التَّ  )٢(
 . ٩٧، ص٩٢، ص٢٠٢١دار فضاءات للنشر والتوزيع، 

 . ١٠٨انظر: مجاهد عبد المنعم، السابق، ص )٣(



٥١ 

اء اختالف ومهما يكن من أمر  وبخاصـة ، هيجـليف قراءة القرَّ
الشعر محطة هامة وضـرورية لعبـور  يعترب إال أنه، يف انحيازه للدين

ــه، الروحــي المضــمون ــق  ولكن ــدرك بعم ــه ، ي ــن خــالل تجربت م
أن على علم الفـن ، خالل التأمل الفكري فقط وليس من، المعيشة

كمـا يتضـح ، أو علم الجمال أن يسعى إلنقاذ جوهر الفن الحقيقي
 )١(. "نَْقُصر مصطلح علم الجمال على الفن الجميل": يف قوله

لقــد أحــدث بعــض األدباء/الشــعراء انعطافــات فلســفية 
الـذي لقـب بأديـب ، مؤثرة يف األدب؛ كـأبي حيـان التوحيـدي

وأبي العتاهية الـذي اشـتهر بإثـارة ، فة وفيلسوف األدباءالفلس
كــذلك أبــو العــالء المعــري ، قضــايا فلســفية عميقــة يف شــعره

والمتنبي وأبو تمام الذين زخرت نتاجاهتم الشعرية بكثير مـن 
حتـى قـال ، ألوان الفلسفة وضروب الحكمـة وأنـواع المعرفـة

ــهورة:  ــه المش ــدي قولت ــ"اآلم ــام حكيم ــو تم ــي وأب ، انالمتنب
ــرتي ــات . "والشــاعر البح ــض الفالســفة أحــدثوا انعطاف وبع

فقد استخدم بعض الفالسـفة ، أدبية/شعرية مؤثرة يف الفلسفة
األجناس األدبية للتعبير عـن نظريـاهتم الفلسـفية؛ مثلمـا فعـل 

ويف فلسـفة مـا بعـد الحداثـة . سقراط يف محاوراته مع تالمذته
(هكــذا تكلــم قــدم نيتشــه فلســفته علــى هيئــة ســرد روائــي يف 

                                                           
 . ١٠٧ -١٠٦ص انظر: مجاهد عبد المنعم، ص )١(
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وفعل مثله جون بـول سـارتر يف روايتـه (الغثيـان) ، زرادشت)
ت رواية فلسفية بامتياز وكثيرة هي الروايات العربيـة ، التي ُعدَّ

المســكونة بالفلســفة مثــل بعــض روايــات المثقــف العضــوي 
نجيب محفوظ فيما عرف بتطعيم السـرد بالفلسـفة يف وصـف 

واألمر . هوية ووعي  الشخصيات الروائية التي تكابد التشظي
نفســه نجــده يف عديــد الروايــات العربيــة كروايةعبــد الــرحمن  

؛ إذ "عالم بال خرائط" منيف وجربا إبراهيم جربا الموسومة بـ
، عــن المركــز (العقــل) يصــبح الهــامش فيهــا (الجنــون) بــديالً 

ورواية اليتيم للعـروي؛ إذ يمـارس السـارد فيهـا دورًا فلسـفي  
وكــذلك فعــل مــؤنس . و االنفصــال عنــهيريــد دحــض العقــل أ

وهذا ). الرزاز يف روايته (متاهة األعراب يف ناطحات السراب
يعني أن الفيلسوف واألديب يتجـاوران ويلتقيـان يف كثيـر مـن 

يجـد ، األحيان؛ فالفيلسوف يواجه بالضرورة مشكالت أدبيـة
نفسه بإزائها كاتب  يلجأ مؤقتا إلى التعبير بالصورة واالستعارة 

ين تعوزه الوسيلة للتعبير بوساطة حدود مجردة ودقيقة عن ح
، الحقــائق التــي يرغــب يف استخالصــها مــن تجربتــه المعيشــة

يف  ، واألديــب يجــد نفســه غارقــا مــن خــالل تجربتــه المعيشــة
ومــن ثــم فــال عجــَب أن . قضــايا فلســفية ليلعــب دور المفكــر

ــر "يقــال:  ــر وإن الفلســفة تعبِّ ى أي ولكــن إلــ، "إن األدب يفكِّ
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ـر األدب إليصـال رسـالته اإلنسـانية؟ وهـل هـو قـادر  حد يفكِّ
ر الفلسفة؛ أي إلى  على إنتاج تفكير فلسفي؟ وإلى أي حد تعبِّ
ر وتستعير (من االستعارة) أو تحتاج إلى الشكل  أي حد تصوِّ

 األدبي إليصال رسالتها العقلية؟
هنـــا يتضـــح أن العالقـــة بـــين األدب بـــالعموم شـــعره ونثـــره 

تطـرح إشـكالية عالقـة ، والفلسفة بكل أشـكالها، وسرده ومسرحه
فــبعض النقــاد واألدبــاء ، وعالقــة الخيــالي بــالواقعي، اللغــة بــالفكر

رأوا يف الشـعر وسـيلة مـن وسـائل توصـيل ، مـثالً ، العرب القدامى
ــب الشــعرية؛ كمــا فعــل الجــاحظ يف  رؤاهــم الفلســفية عــرب القوال

ــب شــعري ــة يف قال ــان وكمــ، عــرض أفكــار المعتزل ا فعــل أبــو حي
 .  وفيلسوف األدباء، التوحيدي الذي لقب بأديب الفالسفة

صــاغ فقــد ، )١٩٠٠-١٨٤٤(. Nietzsche Fأمــا نيتشــة 
مقـدم  فيهـا ، وبلغـة شـعرّيةأفكاره الفلسفّية يف قالب ملحمي 

ــه ــا يراهــا مقاربت وفلســفته يف مجــال . للفضــائل اإلنســانية كم
يقـول ، "كّلم زرادشـتهكذا ت"األخالق هي األكثر بروزًا يف 

 يف لغة تقع بين الشعر والفلسفة:
إنــه مــن األرض ، لقــد أتيــتكم بنبــأ اإلنســان المتفــوق"

جـه إرادتكـم إلـى فلتتَّ ، (واألرض طين) كـالمعنى مـن المبنـى
 )١(. )"روحا لها، جعل اإلنسان المتفوق معنى لهذه األرض

                                                           
 . ١٢١انظر: مجاهد عبد المنعم، ص )١(
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وأن ، "شـكل شـعريٌّ "أن الفلسفة اعرتف نيتشه  وإذا كان
ــة لــدى الفيلســوف ال ينفصــل عــن أســلوبه يف أســل وب الكتاب

فمــا يميــز كــل فيلســوف ليســت أفكــاره وإنمــا كيفيــة ، التفكيــر
   "الميثيولوجيـــا البيضـــاء"ريـــدا يف دفـــإن جـــاك ، عرضـــه لهـــا

ـــال:  ـــد ق ـــي الفلســـفة إن"ق ـــة ذاهتـــا ه ـــاء عملي   اســـتعاري بن
une metaphorisation" ، وهـذا الموقـف مـن االسـتعارة يف

و موقــف مــن اللغــة الفلســفية يعتــرب المعنــى األول الفلســفة هــ
وأن كلمــات اللغــة ، والشــكل األصــلي لأللفــاظ محسوســين

وأن األلفـاظ ، ةسـيَّ البشرية تمت صياغتها يف البدايـة بكيفيـة حِ 
ــدما ، ليســت اســتعارية يف حــد ذاهتــا لكنهــا تصــبح كــذلك عن

ــداولها  و/ أو الشــعري)، الفلســفي(يســتعملها الخطــاب  ويت
ألن ، نسـيان األصـل أو المعنـى األول والنقـل األول حتى يتم

العملية االستعارية هي نقل خصـائص مجـال مرجعـي حسـي 
ــدي ــى مجــال ونظــام تجري ــق أشــكال . إل ــتم وف ــل ي ــو نق وه

 )١(. التحويل وأنماط التناسب والتماثل

                                                           
انظـر: عائشــة أّنـوس، أســاليب التخييـل يف الفلســفة، مجلَّـة فكــر ونقــد،  )١(

 . ٥٨، ص٢٠٠٢، أفريل، ٤٨ع
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، ومن االهتمامات المشرتكة للشعر والفلسفة على حـد سـواء
ــــع؛  ــــان والواق ــــا باإلنس ــــه اهتمامهم ــــروع نيتش ــــان مش ــــد ك فق

عــام  "مولــد الرتاجيــديا"الــذي صــاغه يف ، اإلســتاطيقي/الجمالي
على أنَّ اإلنسان هـو ، محاولة لبناء اإلنسان األعلى جمالي  ١٨٧٢

بل مساهمة عالجية يف أزمة عصره بعـد ، خطة البدء يف كل إصالح
 )١(. الفرنسيةانتصار األلمان على الفرنسيين يف الحرب الربوسية 

ــــدجرأ ــــارتن هاي ــــا م ) ١٩٧٦-١٨٨٩( Heidegger، م
فقـد اعتقـد أن الفكـر والشـعر ، الفيلسوف والمفّكر الوجودي

، كليهما يحمالن قسط  من المسؤولية يف قول حقيقة الوجود
ــين الشــعر والفلســفة ــ  ب ــام حــوارًا فعلّي شــكالً ، حتــى لقــد أق

 . )٢(. ليكشف عن األساس المشرتك بينهما، ومضمون 
الشعر بصفته شـعرًا يمّثـل نوعـ  "دجر إلى أن وذهب هاي

. "من المعرفة غير العقليـة أكثـر عمقـ  مـن المعرفـة الفلسـفّية
ويعود هذا العمق المعريف عند هايـدجر إلـى اسـتخدام الشـعر 
للصورة الدالَّة؛ أي اعتماده على الداللة مقابـل الفلسـفة التـي 

                                                           
 . ١٠انظر: وفاء إبراهيم، مرجع سابق، ص )١(
ــادي  )٢( ــد اله ــي عب ــل العرب ــر، العق ــس كثي ــابق، وانظــر: إدري ــاح، الس مفت

ر فيه   وفرضية الالمفكَّ
https://www.maghress.com/alittihad/1182123 . 

https://www.maghress.com/alittihad/1182123
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األحيـان  والداللـة ربمـا تغـدو يف كثيـر مـن، تستخدم المفهوم
بل ذهب إلـى أبعـد مـن ذلـك حـين كتـب . أعمق من المفهوم

فكان ممن أعاد للشعر ، نصوص  فلسفية تنبض بحرارة الشعر
، مكانتـــه، أو الُمقصـــى مـــن جمهوريـــة أفالطـــون، المطـــرود

رًا عن الحقيقة  . وإنما بوصفه كشف ، ليس كيقين، وجعله معبِّ
 وخالصُة القول:

ــةإنَّ الفلســفة والشــعر كــلٌّ  أو كــلٌّ ، منهمــا ينشــد الحقيق
ومـن . بفكـرة الحقيقـة وأسـلوبه، على طريقته، منهما مشغوٌل 

هنا يمكن اإلشارة إلـى الـدور التنـويري الـذي لعبـه فيلسـوف 
نـ  أن ، قرطبة ابن رشد مـن أجـل ترسـيخ فكـرة االخـتالف مبيِّ

وأن الطريـق الفلسـفيَّ ، هناك عدة طرق للوصول إلى الحقيقة
 . رق الموصلة إلى الهدفهو أحد تلك الط

ـــتالف ـــع مـــن االئ ، هكـــذا يتضـــح أن االخـــتالف ال يمن
وبخاصة أنَّ بداية الفكر كانت مـع الفكـر األسـطوري خطابـ  

. والشعر كان األسبَق يف تبليغ ذلك الفكر األسطوري، شعري 
كما كان الشعر أداة تفسير أولية يعّبر هبـا اإلنسـان عـن خرباتـه 

ومحاولـة تفسـير ، موحية لفهـم الحيـاةاألولى واستبصاراته ال
عالقة اإلنسان بالكون؛ ألنَّ مصدرها هو األسطورة اإلنسانية 
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كمـا أنَّ مصـدرها ، التي َألَِفها الوعي اإلنساين على مـّر السـنين
 )١(. الُحْلم اإلنساين التائق إلى معرفة حقائق الوجود

ـى وراء البحـث عـن الماهّيـة ان وكـ، وإذا كانت الفلسـفُة تتخفَّ
فـإن كـالً منهمـا ، (وهذا محـُض اسـتنتاج)، للشعر آلياته يف التخّفي

يتغيَّـا الوصــول إلــى الحقيقــة المطلقــة مــن خــالل استشــراف عــالم 
ــّدس ــانوا ، المق ــذين ك ــة لقضــاته ال ــل ســقراط يف مخاطبت ــا فع كم

لــو كنـتم طلبـتم منــي أن أتخّلـى عـن التفلســف "يحاكمونـه بقولـه: 
احي فإين لن أقبل ذلك ألبتـة؛ ألنـه مقابل تربئة ساحتي وإطالق سر

لنـي رسـالة هـدايتكم  ليس أعسر علّي من عدم طاعة اهللا الـذي حمَّ
تـدل علـى أننـا وهـذه  – "وإرشادكم إلى ما به تكون النفس فاضـلة

أمــام لحظــة اســتجالب المقــّدس مــن حيــث هــو رغبــة جامعــة يف 
 )٢(. الحكمة والبحث عن الحقيقة يف صورة جديدة

ديتين ويعتـرب الشـعر والفلسـفة حـالتين وجـمن هنا نجد مـن 
ـــالروح واألخـــرى أشـــبه بالجســـد وال بقـــاء ، إحـــداهما أشـــبه ب

                                                           
رة، انظر: وفاء إبراهيم، الفلسفة والشعر، الوعي: بين المفهـوم والصـورة، القـاه )١(

 .  ١٦دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ص
اإلنســـان "نظـــر: محمـــد الجـــوة، الحقيقـــة المقدســـة، ضـــمن كتـــاب ا )٢(

لمحمـــد الجـــوة وآخـــرين، تـــونس، الجمعيـــة التونســـية  "والمقـــّدس
، ١٠، ص١٩٩٤للدراســـات الفلســـفية، دار محمـــد علـــي الحـــامي، 

 . ١٢ص
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، وحـاين للفلسـفةالرُّ  هـو العـالمُ  ألحدهما بـدون اآلخـر؛ فالشـعرُ 
والعـين ، وريشته وألوانـه، هي الفكر النابض للشعر بينما الفلسفةُ 

ــة لرصــده ــين منتصــ، الثاقب ــا أشــبه بصــراع ب رين والصــراع بينهم
 )١(. بل من أجل الريادة، ليس من أجل البقاء، يتصارعان

 "أو من يتساءل مستنكرًا الفصل الحاد بين الشعر والفلسـفة:
ثـمَّ يسـتطرد ، "من ذا الذي يريد أن يفصل بين الشـعر والفلسـفة؟

هـذا التـوتر الخصـب ، ومع ذلك فإن هـذا القـرب والبعـد "قائالً:
ن ينظـر إليـه علـى أنـه مشـكلة مـن العسـير أ، والفلسـفة ربين الشع

خاصة بتاريخنا القريب أو حديث العهد؛ ألنه تـوتر قـد صـاحب 
 )٢(. "دائم  مسار الفكر الغربي

، كريستان دوميه من الشـعر والفلسـفة صـنوينوقد جعل 
ــوأمين ــين ت ــل أخت ــه ، ب ــوح الفالســفة الشــعري"يف كتاب ؛ "جن

نوا عـن معتقدًا أن الفالسـفة ال يسـتطيعون بأيـة حـال أن يسـتغ
تتسـرب سـرعان مـا يف خدمة مقاصدهم الفلسـفية؛ إذ ، الشعر

                                                           
وار مــع الشــاعر انظــر: محمــد هــالي، الفلســفة والشــعر مــن خــالل حــ )١(

 .٢٠١٥، السوري عبد اهللا سليط، الشابكة
www.m.ahewar.org/s.asp?aid=498562  

ـي الجميـل، ترجمـة سـعيد توفيـق، المجلـس ٢( ) هانز جورج غادامير، تجلِّ
 . ٢٢٤، ص١٩٩٧األعلى للثقافة، القاهرة، 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=498562
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وتنقذ التصـور ، الصور الشعرية الجميلة يف أخاديد مفاهيمهم
 )١(. من جفافه االستداللي
، "الفالسفة الكبـار هـم أسـلوبيون كبـار"هكذا يتضح لنا أن 

، الشعراء الكبار هم فالسفة كبار أو (علـى تخـوم الفلسـفة)"وأن 
وبخاصة ، اللغة هي القاسم المشرتك بين الشعر والفلسفة باعتبار

هـاِت  ي؛ فاللغـة يف مسـتواها اإلشـاري ُتخفـي موجِّ يف سمة التخفِّ
وهــذا هــو ، والفلســفة ُتخفــي آليــاِت اشــتغالِها، إنتــاج المعنــى

 المفهوم العام الذي نستشّفه من قول نيتشة:
، وكـّل رأي هـو مخبـأ، كل فلسفة ُتخفـي فلسـفة أخـرى"

 )٢(. "كالم ليس سوى قناع وكّل 
ــين الفلســفة  ــت اللغــة تشــكل قاســم  مشــرتك  ب وإذا كان

، جردايوه، (نيتشة مثل:، بإقرار العديد من الفالسفة، والشعر
، واللغـة يف كليهمــا، فكالهمــا، وبالنشـو)، وكريسـتيان دوميــه

ــاء بشــكل  ــدات وإعــادة البن ــى زعزعــة المعتق يقوم/تقــوم عل
                                                           

) كريســتيان دوميــه، جنــوح الفالســفة الشــعري، ترجمــة ريتــا خــاطر، ١(
 .      ٢٣، ص٢٠١٣عربية للرتجمة، المنظمة ال

ــ٢( ــاح ) بتمّث ــين انزي ل عــن: محمــد أندلســي، مشــهد الفلســفة المعاصــرة ب
، وانظـر كـذلك كتابـه: جينالوجّيـا ٤٧الصورة وصيرورة المفهوم، ص

 . ١٢، ص٢٠٠٣الخطاب الميتافيزيقي، منشورات عكاظ، الرباط، 
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ــاير ــه يمكــن، مغ ــت فإن ــأن الفلســفة االس ــة ، نتاج ب وهــي يف قم
هــي ، الناتجــة عــن تبصـر عقلــي، ممارسـتها المعرفيــة الذهنيـة

 ممارسة أسلوبية!
ــ  ــعر حــدث  فكري ــون الش ــا ك ــده بعــض ، أّم ــا أك ــذا م فه

الصـادر  "Affirmation of Poetry"كتاهبـاالدارسـين؛ ففـي 
، ٢٠١٤والمـــرتجم إلــى اإلنجليزيـــة  ٢٠١١بالفرنســية عــام 
، Judith Balsoوفة الفرنسـية جوديـث بالسـو تتحدث الفيلس

يحمـل  "حدثا فكريـ "حول األهمية القصوى للشعر بوصفه 
ال تتمثـل  "فلسفة الشـعر"وترى أن . من نوع خاص "فلسفة"

. "التفكيـر بشـكل شـعري"بـل يف ، "التعبير عـن فكـرة مـا"يف 
من داخل الحدود والقيود  "حقيقة"فقدرة عمل ما على إنتاج 

. "الحـدث الشـعري"وله إلـى مـا تسـميه الكاتبـة بــاللغوية يح
ــين ــين قصــيرتين معربت ــا كتاهبــا بجملت ــرأ " "ولعــل افتتاحه أق

يفصح عن رؤيتها للشعر بوصـفه ، "أتعلم من الشعراء. الشعر
 )١(. قائمة على المجاز "عن حقيقة وكشف  معرفةً 

                                                           
 )1(  https://www.amazon.com/Affirmation-Poetry-Univocal-Judith-

Balso-ebook/dp/B01DJWNCVY 

https://www.amazon.com/Affirmation-Poetry-Univocal-Judith
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ونخلص إلـى القـول يف مختـتم هـذا الفصـل: إن العالقـة 
، وتقاطعــات، شــعر شــهدت تجاذبــات كثيــرةبــين الفلســفة وال

هـم أكثـر ، القائلين بوجود عالقـة تكامليـة لكنو، واختالفات
مـع األخـذ بعـين االعتبـار أن ، من القائلين بنفي تلـك العالقـة

وقيام الشعر على التخييل ال ينفـي ، قيام الفلسفة على الربهان
 . حقيقة الوجودالحقيقة وجود تداخل بينهما يف التعبير عن 
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  لفصل الثانيا

  عرالشِّ أسئلُة الفلسفِة أسئلُة
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  السؤال محور المعرفة
 

ــم اهللا آدم ، المالئكــةمنــذ َبــْدِء الحــواِر بــين اهللا و ومنــذ علَّ
ـــة طالبـــ  أن ينبـــؤوه  ـــماء ثـــم عرضـــهم علـــى المالئك األس

ثـم اقـرتن فعـل اإلدراك ، اقرتنت المعرفة بالسـؤال، بأسمائهم
وبعد ذلك ظل السؤال هو محور المعرفـة والبحـث . بالسؤال

وقـد . هـذا الوجـودُكنـه عـن حقيقـة الوجـود ومحاولـة تفسـير 
تعـــددت مقاربـــات اإلنســـان للوجـــود؛ فالفيلســـوف يقـــارب 

، التـــي ال ينتظـــر عليهـــا جوابـــ ، ه الفلســـفيةتالوجـــود بأســـئل
ـــاة  والشـــاعر يقـــارُب  الوجـــود بأســـئلته عـــن الحقيقـــة والحي
بل هو والفيلسوف يبـدعون ، برؤية فلسفية والموت والمعرفة

للوجـود المبحـوث عنـه قـد يفـارق أو ال  وجودًا آخـر موازيـ 
ن فأسـئلة الوجـود مـن هـذه . يختلف كثيرًا عن الوجود المتعـيِّ

ة . الزاوية نقطة لقاء بين الفالسفة والشعراء وربما األدباء بعامَّ
عن أهمية  لُّ وأهمية الشعر يف التعبير عن الرؤى الفلسفية ال تق

الفلســفة يف التعبيــر باالســـتعارة والمجــاز (األســلوب) عـــن 
، وإذا كـان الوجـود وجـودين: فيزيـائي وميتافيزيـائي. أسئلتها
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وكان للشـاعر وجـوده الفيزيـائي ، وهذا مجرد افرتاض مبدئي
فــإن للــنص ، متحققــ  يف الــنص الشــعري المكتــوب والمرئــي

يتحقـق بـالقراءة؛  يائيـ الشعري وجودًا فيزيائيـ  وآخـر ميتافيز
ولكنــه يتحقــق ، فـالنص الشــعري قبـل وجــوده متحقــق بـالقوة

وعلى القارئ أو المتلقي أن يبـذل جهـدًا . بالفعل بعد وجوده
 . معرفي  الستحضار النص الغائب

 َمـْن ذهـب إلـى أن الـنص وجـودٌ بعض هذا ما عناه لعل و
ــب ال دليــل علــى ، أي وجــود ســاكن، علــنٍ مُ  غيــرُ  صــامٌت  غي

 )١(. جودهو
يمكــُن مناقشــة العالقــة بــين الفلســفة والشــعر مــن عــدة و

 مستويات:
على موقف أفالطون مـن  وقد وقفناالمستوى التاريخي: 

ــام التصــور  ؛إذالشــعر والشــعراء يس األفالطــوين علــى تكــرق
باعتبـار الخيـال ال يحقـق هـدف ، الفصل بين العقـل والخيـال

                                                           
انظـر: مصــطفى الكــيالين، وجــود الـنص/ نــص الوجــود، مجلــة الفكــر  )١(

أغسطس،  ٥٥-٥٤اإلنماء القومي، بيروت، ع كزرالعربي المعاصر، م
 . ٢٧، ص١٩٨٨
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ت المعضــلة وقــد اســتمرّ . أفالطــون المثــالي يف جمهوريتــه
موضع تساؤل لدى الفالسفة ، يف استبعاد الشعر، األفالطونية
تبحـث يف "وقد كان مدار فلسفة كليهما ، كأرسطو، الالحقين

ثــم ظلــت المعضــلة . "كينونــة اإلنســان النابعــة مــن كينــونتهم
األفالطونيــة موضــع تســاؤل وأخــذ ورد عــرب كــل الفلســفات 

 . والمعاصرة، الكالسيكية
ــ ــذا التوج ــانولكــن ه ــل األحي ــوًال يف ك ــم يكــن مقب ، ه ل

علـى فقـد تسـاءل وبخاصة يف الفلسفات األوروبيـة الحديثـة؛ 
ــال ــل ، ســبيل المث الفيلســوف واإلبســتمولوجي الفرنســي جي

غاستون غرانجي: هل الفلسفة علـم أم فـن؟ لـيخلص إلـى أن 
علـــى الـــرغم مـــن اشـــتغاله علـــى إنتـــاج ، نشـــاط الفيلســـوف

أو أن ، ليس علم ، م الرياضيوشبههه بنشاط العال، المفاهيم
ــك أن  ــة ذل ــة؛ آي ــة العلمي ــل المعرف ــة الفلســفية ال تماث المعرف

كهــا هــو تنظــيم دالالت المعــيش ــيس ، القصــد الــذي يحرِّ ول
فالممارســـة الفلســـفية تشـــبه ، تنظـــيم األحـــداث والظـــواهر

، الممارسة الفنية التي ال معنى لهـا إال يف تحققهـا أو إنجازهـا
وكـل محاولـة للفصـل بـين ، األسـلوبية أي بواسطة ممارستها

 . العمل الفلسفي واألسلوب هي محاولة عدمية
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ــازان والمســتوى اللغــوي : لغــة الشــعر ولغــة الفلســفة تمَّ
واســــتخدام ، االســــتعارة واالنزيــــاح األســــلوبياســــتخدام ب

وتصنيفهم ، ظ بعض الفالسفةعلى الرغم من تحفُّ ، األسطورة
علـى  أو جعلهـا )١(، لسـفيف-األسطورة شكالً تعبيري  ما قبل

بحثـ  ، بوصـفها، فالفلسـفة. "زينة ال فائـدة منهـا"هيجل  ِق فْ وَ 
ل باللغة والشعر يبني عوالمه باللغة أيض ؛ ، عن الحقيقة تتوسَّ

وبخاصـة . فتصير اللغة قاسم  مشرتك  بـين الفلسـفة والشـعر
ــية  ــة قاموس ــت لغ ــياق التواصــل الشــعري ليس ــة يف س أن اللغ

ــة علــى ن ــاموس، فســهامنغلق ــل هــي ، أو مقصــورة علــى الق ب
تعكس  منفتحة على تحوالت العالم؛ أي ذات خاصية دينامية

 )٢(. حركية العالم وسيرورته
، العقـل : فالقول الشائع بأن الفلسفة بنُت ومستوى الرؤية

فيه نظر؛ ألن الشعر اليوم بـات عمـالً ، العاطفة ابنُ  الشعرَ أن و
                                                           

ال يمكــن  إنكــار أن تــاريخ الفلســفة  ارتــبط باألســطورة ؛ فقــد ارتبطــت  )١(
األسطورة، َبْيد أن هذا الفصل جاء متـأخرًا للتأكيـد الفلسفة يف بداياهتا ب

ــى الجانــب العقلــي المنطقــي الربهــاين للفلســفة، وتمييزهــا عــن  عل
 .  عقالني  األسطورة باعتبارها فكرًا بدائي  ال

ــال، ٢( ــي، دار توبق ) انظــر: ســعيد الحنصــالي، االســتعارات والشــعر العرب
 . ٧٠، ص٢٠٠٥الرباط، 
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التخييــل؛ فالقطيعــة بــين يقــدم الواقــع مــن خــالل ، معرفيــ 
فالشعر والفلسفة شاهدان علـى ، الواقعي والتخييلي مصطنعة

والشـعر الحقيقـي . ومشتبكان فيهـا علـى نحـو جـدليٍّ ، الحياة
ــة  الــذي يســتحق اســمه هــو الشــعر الــذي ينفــرد بطاقــة رؤيوي

وهــذا . تتجــاوز األعــراض إلــى الجــوهر األساســي للوجــود
فـرد برؤيتـه السـابقة ) ينه٦٣٨-٥٥٨بـن عربـي (محيي الدين 

، بوصفه فعالً وجوديَّ ، قبل أدونيس، للزمن حين نظر للخيال
بـل ، كمـا هـو شـائع، وليس أساس  للخطأ والـوهم والضـالل

ه  ، ؛ أي جواز عبور نعرب به من الرؤية إلـى الرؤيـا"برزخ "عدَّ
 )١(. بين المرئي والالمرئي

ــأ ألولعــل  رية الشــع أن يــرىالحقــ   دونــيسهــذا ممــا هيَّ
ثالث  "شعرية الفكر"ويجد يف ، يف الكتابات الفلسفية متغلغلةً 

ــ ــالشــعريات بعــد الشِّ كمــا يف ، وشــعرية الكتابــة، فويةعرية الشَّ
، تحــدث عــن شــعرية الفلســفةفبــات ي )٢(. فةكتابــات المتصــوِّ 

العالقـة  تكامـلكما يمكن مناقشة . ويفوشعرية الخطاب الصُّ 

                                                           
، ٣د الحقيقة، المركـز الثقـايف العربـي، بيـروت، طنظر: علي حرب، نقا )١(

 . ١٠٠-٩٩، صص٢٠٠٠
 . ٥٦، ص١٩٨٥انظر: أدونيس، الشعرية العربية، دار اآلداب، بيروت،  )٢(
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إذ ، الماهيــة لكليهمــا بــين الفلســفة والشــعر مــن خــالل ســؤال
، يضــعنا ســؤال الماهيــة يف أسِّ الحــوار بــين الفلســفة والشــعر

ن الصالت القائمـة بينهمـا دون مبالغـة أو ، ويفتح المجال لتبيُّ
د  . أو انحياز ألي منهما على حساب اآلخر، تزيُّ

 . وهذا ما سنحاوله يف الصفحات القادمة
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   الماهّيةسؤاال الفلسفة والشعر:
 

بـه عـن سـؤال:  جـاُب هي مـا يُ ، معانيها يف أبسطِ ، الماهيةُ 
وللماهيـة معنـى . م بـه تصـورنا للشـيءأي ما يتقـوّ  ؛"ما هو؟"

ــبُ  ــ هُ تكتس ــه ياق المعــريفِّيف السِّ ــذي تتنــزل في كــالمنطق أو ، ال
هي: مـا أو علم النفس؛ فعند المناطقة ، أو الالهوت، الفلسفة

مـة والفالسـفة وعنـد ال. "ما هو؟"به يجاب عن السؤال: متكلِّ
واألمـر مـن حيـث . "األمر المتعقل"و، "هو ما به الشيء هو"

يف  هُ ومـن حيـث ثبوُتـ، ى ماهيةيسمَّ ، يف جواب ما هو إنه مقوٌل 
ى  ه عـن األغيـارومن حيث امتيازُ ، ى حقيقةالخارج يسمَّ  ُيَسـمَّ

سـتنبط ومـن حيـث يُ ، ذات  :ومن حيث حمل اللوازم له، ةويَّ هُ 
 . جوهراً  ومن حيث إنه محل الحوادث:، لوالً مد :من اللفظ

فأرسطو مثالً يوّحد بين الوجود والماهية على المسـتوى 
ه يفّرق بين الوجـود والماهيـة ولكنَّ ، األنطولوجي/ الوجودي

علــى المســتوى المنطقــي؛ بمعنــى أن الوجــود ال يــدخل يف 
تعريــف الماهّيــة؛ إذ يمكــن إدراك ماهّيــة الشــيطان دون إدراك 

 . الفعليوجوده 
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ـبق  وأن الماهيـةَ ، للماهيـة عـرٌض  يرى ابن سينا أن الوجـودَ و تس
ــنَّ ، الوجــود ـبقيةَ  ولك ــذه األسـ ــة ه ــع ، ذهني ـتوى الواق ــى مسـ ــا عل أم

، الن هويـة واحـدةوهمـا يشـكِّ . الخارجي فال يسبق أحـدهما اآلخـر
ـ ـين ماهيـة الشَّ فماهيـة ، الشـيء ةُ ويَّـيء وهُ وهذا يدعونا إلـى التفريـق ب

 )١(. يء هي وجوده الخارجيالشَّ  ةُ وهويَّ ، جوده الذهنيالشيء هي و
فهــو يــرى أننـا إذا نظرنــا إلــى  ؛موقفـانيف الماهيــة والبـن ســينا 

تكـون ، ن يف الخـارجأي من جهة ما هو متعيّ ، شيء من جهة هويته
أمـا إذا نظرنـا إلـى ، األسبقية للوجود على الماهية بالنسـبة للمعرفـة

ففي هذه الحالة تكـون األسـبقية ، رةماهيته كفكرة يف الذهن أو صو
ــى الوجــود ــة عل ــة . للماهي ــد اســتخدم الماهّي ــان أرســطو ق وإذا ك

والجوهر بمعنى واحد أو مرتادف وكان لها يف نفسـه المعنـى نفسـه 
وجعـل ، فإن ابن سينا فّرق بـين الماهيـة والجـوهر، والداللة نفسها

ر لـه فـالجوه، لمفهوم الماهّيـة معنـى أعـم ممـا ذهـب إليـه أرسـطو
ولـيس ، األولوية والخصوصية على الماهيّة؛ فكل جوهر له ماهّيـة

 )٢(. كل ماهية جوهراً 
                                                           

جمال المرزوقـي، الفلسـفة بـين النديـة والتبعيـة، دار الهدايـة، القـاهرة،  )١(
 . ١٣١، ص١٣١، ص٢٠٠٢

، ومحمد ١٣١ندية والتبعية، صانظر: جمال المرزوقي، الفلسفة بين ال )٢(
حسين الطباطبائي، بدايـة الحكمـة، مؤسسـة المعـارف اإلسـالمية، د. 

 . ١٤ت، هامش ص
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جود ليتماشى ويتضح أن ابن سينا قد فصل بين الماهيّة والو
فكـرة التوحيـد  ألن المساواة بينهما تعارض مع ثقافته التوحيدية؛
 ،فــاهللا يعلــم بماهّيــة األشــياء قبــل إيجادهــا، والخلــق يف اإلســالم

الفلسـفة وهذا علـى الضـد مـن . للوجود بمعنى أن الماهية سابقةٌ 
 بمعنى أن كلَّ ، على الماهية سابٌق  الوجودَ  التي ترى أنالوجودية 

فكـل إنسـان ، إنسان يوجد أوًال وتتحدد ماهيته الحق  بمـا يفعلـه
 . يصنع ماهيّة وهو يعيش ويفعل ويحس

ر مـن ذهب بعض المهتمين بالفلسفة والنقـد إلـى التحـذي
، ونختزل الكثـرة، ة الشعر؛ حتى ال نضيِّق الواسعاختزال ماهيَّ 

 قائالً:، فتساءل بعد مقاربته لرؤية الفالسفة العرب للشعر
فـــنحن هاهنـــا أمـــام ثالثـــة مكونـــات تؤســـس ، وعليـــه"

اختلـف الفالسـفة والنقـاد يف شـأهنا هـي : ، الخطاب الشعري
الشعر؟ لكن أيها محدد لماهية . الصورة واألسلوب واإليقاع

لَِم هذا السعي إلى اختزال الماهية؟ لَِم يتجه التفكير الفلسفي 
ــرة؟ أال يمكــن أن تكــون  ــزال الكث ــى تضــييق الواســع واخت إل

 )١(الماهية متعددة متكثرة؟
                                                           

  انظـــــــر: الطيـــــــب بـــــــو عـــــــّزة، مـــــــا هـــــــو الشـــــــعر، الشـــــــابكة، )١(
 https://www.mominoun.com/articles-647 

https://www.mominoun.com/articles-647
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متجـــاوزين ، ويف محاولتنـــا الَحفـــَر علـــى ماهيـــة الشـــعر
ـى"تعريف قدامة للشعر وحـّده بأنـه  فإننـا ، "قـول مـوزون مقفَّ

ن أن ماهيــة الشــعر أوســُع مــن أن ُتختــزل يف وزنــه وقافيتــه نتبــيَّ 
وهذا بالضبط ما فعله عديد النقـاد العـرب كالجـاحظ ، ومعناه

الذي التفت إلى موضوع الصورة يف تعريف ) ـه٢٥٥-١٥٩(
ـ"بقولـه: ، الشعر . "مـن التصـوير وضـرٌب  صـياغةٌ  عرُ إنمـا الشِّ

، ليونانيـةعه بالثقافـة ابحكـم تشـبُّ ، حازم القرطـاجنّييعرض و
 فيقول:، لماهيَّة الشعر، وبالنهج األرسطي

ى من شأنه أن يحبب إلى النفس مقفَّ  موزونٌ  كالمٌ  عرُ الشِّ "
لتحمـل ، ه إليهـا مـا قصـد تكريهـهويكـرِّ ، ما قصد تحبيبه إليهـا

بما يتضمن من حسـن تخييـل ، بذلك على طلبه أو الهرب منه
أة تـأليف ومحاكاة مسـتقلة بنفسـها أو متصـورة بحسـن هيـ، له

 )١(. "الكالم أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو مجموع ذلك
تركيزه على مفهومين يف تعريـف ، من تعريف حازم ُح ِض ويتَّ 

، ُتبنـى علـى اإلقنـاع والمحاكـاةُ ، التخييل والمحاكـاة الشعر هما:
                                                           

تحقيـق محمـد  األدبـاء، وسراج البلغاء منهاج كتاب ،حازم القرطاجني )١(
، ٢٠٠٧، ٤ب ابن الخوجة، دار الغرب اإلسـالمي، بيـروت، ط. الحبي
 . ٧١ص
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جانـب مهـم  وهـو، سـن المحاكـاةوأفضل الشـعر مـا قـام علـى ُح 
 .  ابقة عليهوتعريف يضيف للتعريفات الس، وجديد

ــه ) ـهــ٧٠٤نحــو. (تأمــا السجلماســي  ــزع"يف كتاب  المن
فقد سلك مسلك الفالسفة  "البديع يف تجنيس أساليب البديع

فرأى أن التخييل قائم على نظرة فلسفية بحتة تبحث يف جوهر 
ب من نسبة أو "فالقول المخيَّل لديه ، اإلبداع هو القول المركَّ

محمــول "وهــو  )١(، "نســب الشــيء إلــى الشــيء دون اغــرتاق
ومقول يتواطـؤ ، يشابه به شيء شيئ  يف جوهره المشرتك لهما

ــــواع: األول: التشــــبيه ، والثاين:االســــتعارة، علــــى أربعــــة أن
ولـــم يكتــــف  )٢(. "والرابـــع: المجـــاز، والثالـــث: التمثيـــل
بــل قــدم رؤيــة متقدمــة علــى مــن ســبقه ، السجلماســي بــذلك

ســم  مــن التخيــيالت باســتثناء حــازم القرطــاجنِّي؛ إذ ألحــق ق
باالحتجاج والقياس بضرب من التلطـف والمرانـة والحـذف 

 . والصنعة التي يحتال هبا الشعراء

                                                           
السجلماســي، أبــو محمــد القاســم، المنــزع البــديع يف تجنــيس أســاليب  )١(

، ١٩٨٠، ٢البديع، تحقيق عالل الغازي، مكتبة المعارف، الربـاط، ط
 . ١٥٥ص

 . ٢٢٠السجلماسي، المنزع البديع نفسه، ص )٢(
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الفالسفة المسلمين كالفارابي وابن  رؤية وإذا ما ذهبنا إلى
يؤكـد اسـتحالة  فسنصـل إلـى مـا، لماهية الشعر سينا وابن رشد

وبة بمكان ولعله من الصع. تحديد ماهية الشعر بتضييق الواسع
حتـــى عنـــد الفالســـفة ، تقـــديم تعريـــف جـــامع مـــانع للشـــعر
فقد ربـط ابـن سـينا وابـن . المسلمين الذين تداولوا على تعريفه

ــعر ألرســطو ــى كتــاب الش ويف بعــض ، رشــد يف شــرحهما عل
ــالمنطق، الرســائل القصــيرة للفــارابي ــه ، الشــعر ب وذلــك بجعل
ي علــى حــين أقــاموا بنــاءهم الفلســف، فرعــ  مــن فــروع المنطــق

ــد العقــل؛ بســبب اعتقــادهم بقــدرة العقــل علــى  أســاس تمجي
ــوغ الســعادة  ــق وجــوده اإلنســاين وبل ــن تحقي ــرء م تمكــين الم

وا الشـــعر إلـــى أدنـــى ولكـــنهم يف الوقـــت نفســـه ردُّ . القصـــوى
يليـه ، وجعلوا الربهـان أعلـى درجـة، درجات القياس المنطقي

هؤالء  وكانت نظرة. والشعر يف آخر السلم، فالسفسطة، الجدل
، َتْخييليـا أو َتَخيُّليَّـا الفالسفة نابعة من اعتبـارهم الشـعر نشـاط 

ــدِّ  ــم لع ــا دفعه ــذا م ــيلةً وه ــور  ه وس ــيم الجمه ــن وســائل تعل م
وهبـذا يـؤدي ، وهتذيبهم وتوجيه أفعالهم والتحكم يف سـلوكهم

 )١(. الشعر بالنسبة للعوام ما يؤديه الربهان بالنسبة للخواص

                                                           
 جع سابق، نفسه. انظر: كريم الصامتي، مر )١(
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الصــناعة ســينا وابــن رشــد عــن  مــن ابــن ويف بحــث كــلٍّ 
رضان لمصطلح جديد هو مصطلح نجدهما يعفإننا ، الشعرية

وليس إلى مصطلح التوسع أو العدول الـذي شـاع ، "ييرالتغ"
يبــدو  "التغييــر"ومفهــوم . العــربعنــد اللغــويين والبالغيــين 

ضــيق  يف فهــم ابــن ســينا ويتســع يف فهــم ابــن رشــد؛ إذ نجــده 
ــرتب مــن مفهــوم  ــا"يق ــل "وربمــا ، "ح األســلوبياالنزي الحي

واعلـم أن القـول  "يقـول ابـن سـينا:. يف أيامنا هذه "األسلوبية
َيْرشُق بالتغيير والتغيير هو أن ال يسـتعمل كمـا يوجبـه المعنـى 

 )١(. "هويشبِّ ، لويبدِّ ، فقط بل أن يستعير
ــع مــن مفهــوم  ــا ابــن رشــد فيوسِّ فيجعلــه كــل مــا  "التغييــر"أمَّ

، ليقع يف خانـة المجـاز،   وتركيب  وداللةيخرج عن المألوف صوت
والتغييـرات تكـون بالوزانـة والموافقـة واإلبـدال " يقول ابن رشـد:

وبالجملة بإخراج القـول عـن مخـرج العـادة مثـل: القلـب والتشبيه 
وتغيير القول مـن ، والتقديم والتأخير، والحذف والزيادة والنقصان

وبالجملـة ، ... ابومن السـلب إلـى اإليجـ، اإليجاب إلى السلب
ى عندنا مجازاً   )٢(. "بجميع األنواع التي تسمَّ

                                                           
الخطابة من كتاب الشفاء، تحقيق محمد سليم سـالم، وزارة المعـارف  )١(

 . ٢٠٢، ص١٩٥٤العمومية، القاهرة، 
تلخيص الشعر، تحقيق محمد سـليم سـالم، المجلـس العلـى للشـؤون  )٢(

 . ١٥١، ص١٩٧١اإلسالمية، لجنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة، 
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، وابن سينا، إن قراءة ما جاد به هؤالء الفالسفة: الفارابي
 تطلعنا على أمرين:، وابن رشد

وبخاصــة ، أولهمــا: تــأثرهم بثقافــة اإلغريــق والرومــان
ره على خلفيـة معرفيـة أرسـطية أرسطو؛ إذ بنى معظمهم تصوَّ 

الـذي ترجمــه مّتـى بـن يــونس  "فــن الشـعر"تـاب تمثلـت يف ك
إال من بعض ، متهفظلوا يدورون يف فضاء َمْفهَ ، )ـه٣٢٨ سنة(

ـــة ـــرؤى الطَّفيف ـــا ، ال ـــي أملته ـــفية الت ـــافتهم الفلس ـــيهم ثق عل
 . وربما الدينية، والشعرية

ـــزهم علـــى فكـــرة األداة التـــي تتوســـلها  وثانيهمـــا: تركي
ة للقــــول المحاكـــاة الشــــعرية بحثــــ  عـــن خصــــائص مــــائز

ز الشعر مـن سـائر ، الشعري/المحاكاة الشعرية خصائص تميِّ
ــع الفنــونالفنــون التــ مهــا أرســطو علــى جمي  قصــرهاو، ي عمَّ

 . الفالسفة المسلمون على الشعر والخطابة
وقد انفـرد بعـض فالسـفة األنـدلس يف جمعهـم بـين الفلسـفة 

 تكـاد فال. . .  " :قولته المشهورة حتى قال الرافعي، والنقد والشعر
، تجد غير األندلسيين من يتحقق بـأجزاء الفلسـفة فيكـون فيلسـوف 

ويجمع يف شـعره الجمـال الروحـيَّ ، ويربز يف الشعر فيكون شاعراً 
 )١(. "يف المعنيين فيكون شاعرًا وناقدًا وفيلسوف  يف آن مع 

                                                           
، ٢، ج١اللغـة العربيـة، مكتبـة اإليمـان، مصـر، طالرافعي، تاريخ آداب  )١(

 . ٢٦٨، ص١٩٤٠
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وكـذا العقـل الفلسـفي ، هكذا تلّقى العقل النقدي العربي
ـــي يـــة أرســـطو يف المحاكـــاة لتكـــون ُمخرجـــاِت نظر، العرب

دون أن يتنبهوا إلى أن اللغة وما ، مدخالٍت لنظريتهم الشعرية
يمكن أن تكـون ، أو تشبيه، تنطوي عليه من صورة أو استعارة

 . فضاء يجمع بين القول الفلسفي والقول الشعري
م) ٢٧٣-٢١٣( Longinusوكان من نصيب لونجينوس 

، "حــول الجليــل"ســالة الناقــد والبالغــي اليونــاين صــاحب ر
مسـتفيدًا مـن ، أن يهتـدي، وهي من أهم رسائل علـم الجمـال

أسـاس الشـعر هـو "إلـى أن ، تحليله لألوديسا وبالغة خطاهبا
 )١(. وليس الصورة "األسلوب

على مستوى اتصاف تنعقد مجاالت للقاء ويف األسلوب 
ــاح؛ ف مت الفلســفة أســلوب الشــعر والفلســفة باالنزي ــدَّ ــد ق ق

بل أحدثت ، الحديثة ما أسهم يف تجديد مشاريعهاللشعريات 
، ت الكونيـةخلخلـة يف الشـعريا "نوع  ممـا يمكـن تسـميته بــ

جديدة طاقاهتا على تفجير ينابيع اإلبداع واستيالد طرق  بفعل
مـن معينهـا الـذي ال  ليغرتفـوا. . . للتخيل والتخييل واإلبـداع

ت الفكـر ولعلَّ هذا ما يجعل الفلسفة يف أعلـى درجـا، ينضب
لــذلك فــإن الحــديث عــن عزلــٍة بينهــا وبــين القــول ، اإلنســاين

                                                           
 . ٨٩انظر: شوقي ضيف، يف الرتاث والشعر واللغة، ، ص )١(
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ـر عـن انسـداٍد يف األفـق ، هو حديث ذو شجونٍ ، الشعري وُيَعبِّ
 )١(. "ونضوب يف المخيلة

للشــعر هــي  ةولعــلَّ أهــم خدمــة أســدهتا الفلســفة الحديثــ
لتصل إلى أن وظيفـة الشـعر هـي ، إعادة النَّظر يف سؤال الشعر

ـ. د باللغـةالتأسيس للوجو ا علـى مسـتوى لغـة الفلسـفة فـال أمَّ
وعلـى الـرغم مـن كثـرة القـائلين بنفـي ، منطقيـةشكَّ أهنـا لغـة 

إال أننا ال نعدم من حاول إثبـات ، العالقة بين الفلسفة والشعر
بمفهومهـا  مـن حيـث اتكاؤهـا علـى االسـتعارة، تلك العالقـة

يكـو؛ إذ لـم الذي نظَّر له إمربتو إ، الموّسع ووظيفتها المعرفية
بل ذهب إلى قيمتها ، يقتصر على الوظيفة الجمالية لالستعارة

وكذلك ما ذهب إليـه اليكـوف وجونسـون عـن  )٢(. المعرفية
ب دورًا من حيث إهنا تلع، االستعارة وأهميتها يف حياة األفراد

أساســي  يف حيــاة األفــراد؛ حتــى وصــفا اإلنســان بأنــه حيــوان 
 )٣(. راتباالستعااستعاري؛ ألنه يحيا 

                                                           
  انظـــــر: رشـــــيد الخـــــديري، الشـــــعر والفلســـــفة عزلـــــة أم تعـــــايش،  )١(

https://www.alfaisalmag.com/?p=15533  . 
الصمعي، المنظمة أمربتو إيكو، السيميائية وفلسفة اللغة، ترجمة أحمد  )٢(

 . ٢٣٧، ص٢٠٠٥، ١العربية للرتجمة، ط
انظر: جورج اليكـوف وجونسـون مـارك، االسـتعارات التـي نحيـا هبـا،  )٣(

 . ٢١، ص١٩٩٦ترجمة عبد المجيد جحفة، دار توبقال، الرباط، 

https://www.alfaisalmag.com/?p=15533
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ولكنها تستعير مـن ، لغة منطقية من جهة ومن ثمَّ فلغة الفلسفة
خاصـية شـعرية لقـول اللغـة حتـى لقـد ُعـدَّت ، وألقـه هالشعر روح
. وهذا ما ذهب إليـه بعـض الشـعراء الغـربيين والعـرب. الفيلسوف

إلـى عـدِّ ، Rimbaudيـذهب رامبـو فعلى سبيل المثـال ال الحصـر 
ل الشاعر أن يرتقي إلى درجة العـارف رؤيا استبصارية ت"الشعر خوِّ

ى باستشرافه، األسمى  )١(. "الوصول إلى المجهول ألنه يتوخَّ
ا أدونيس فيرى أن الشعر  أفق مفتوح يضيف إليه كل شاعر "أمَّ

عبد الهـادي مفتـاح أن الباحث ومن جهته يرى  )٢(. "مسافة جديدة
حتماالت على كل اال، العمل المفتوح على كل الرياح" الشعر هو

 )٣(. "أن نخرتقه صوب كل االتجاهات والذي يمكننا
تلــك الخالصــات يف تعريــف الشــعر تؤكــد أن  َرصــدعــل ل
 مــا هــو إال شــكٌل ، مــع االعــرتاف بأنــه يقــوم علــى التخييــل، الشــعر
ـر عـن اإلنسـان، يـرتبط باإلنسـان والحقيقـة والوجـود معريفٌّ ، ويعبِّ

 .  عن مهمة الفلسفةوهي مهمة ال تقل ، ووقع هذا الوجود عليه

                                                           
كرد محمد، الشعر والحقيقة مقاربة فلسفية لماهية الشعر، مجلة جامعة  )١(

، ٤٩افنســـانية واالجتماعيـــة، العــــدد القـــدس المفتوحـــة للبحــــوث
 . ٣، ص٢٠١٩حزيران

 . ٧، ص١٩٧٩أدونيس، مقدمة الشعر العربي، دار العودة، بيروت،  )٢(
، ٨عبد الهادي مفتاح، الشعر وماهية اإلنسان، مجلـة فكـر ونقـد، العـدد )٣(

 . ٢٠، ص١٩٩٨
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)٣/٢( 

  الشعر والفلسفة خطابان معرفيَّان
 

ــا الشــعرُ  :إّن ســؤال ــا همــا إال ســؤال: و ؟ م ــا الفلســفة؟ م م
وماهيـة الفلسـفة! ومـا ، سؤاالن عن الماهية؛ أي عن ماهية الشعر

ه ؤالشـعر! فكـلُّ سـؤال منشـ الفلسفة! وما أكثـر أسـئلةَ  أكثر أسئلةَ 
 .  لى قدر ما من الرؤية الفلسفيّةيحوز ع، التفكير يف الكينونة

، عرالشِّ  سؤاُل  ع  أن يكونَ دْ وإذا كان ذلك كذلك فليس بِ 
ســؤاًال ، و/أو المعرفــة، يف أحـد جوانبــه الباحثــة عـن الحقيقــة

عن  والسؤاُل ، مثالً سؤال فلسفيٌّ  الوجودِ عن  فلسفي ! فسؤاُل 
، والمنفـى، والحريـة، والحيـاة، والمـوت، والطبيعـة، الحقيقة

كّلها أسئلة فلسفية ، اوسواه، والهامش، والمركز، واالغرتاب
 حّتى لو كانت على لسان الشعر!

ــين أنَّ وهــذا يظهــر  ــاك أسســ  مشــرتكًة ب الفلســفة أســئلة هن
ــانوأن ، الشــعرأســئلة و ــان معرفّي  وكــلٌّ ، الشــعر والفلســفة خطاب

ــ إنســانيةٌ  منهمــا ممارســةٌ  وإن . علــى نشــاط عقلــي ووجــداين ةٌ دالَّ
ال ، انإشـكاليَّ  نِ ؟ سؤاالما الشعرُ السؤال: ؟ ول: ما الفلسفةُ السؤا
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ولكن السؤال يمتد ليقارب ، ينتظر الباحث جواب  جامع  عليهما
، "علمـ "ماهية الفّن وبخاصة أنَّ الفلسفة تسعى تارًة ألن تكـون 

ــون  ــ "وأخــرى ألن تك ــا ، "فن ــرًا م ــن كثي يف حــين أن الشــعر كف
أدبـي إلـى كونـه سـمة أساسـية  يتجاوز حـدود التصـنيف كجـنس

ــة الكــائن والوجــود ليكــون ، للخطــاب الفلســفي وحقيقــة لماهي
، الشعرّية التي تسكن كّل فّن بما هـو كـذلك "الروح"بمثابة تلك 

 )١(. ل بعده الفني وخصائصه الجماليةفيسعى لبلوغها من خال
ــة لتعريــف  ــفة يف أول محاول ــعر مــع الفلس ــاطع الش ويتق

الهما الشعر والفلسفة علـى التعريـف عصى ككليهما؛ حيث يَ 
تمنحـــه ســـعة يف ال وصـــعوبة حـــدِّ الشـــعر . الجـــامع المـــانع

ع  يف التلقيبل تمنحه ، وحسب المفاهيم  . تنوَّ
ويقوم سؤال الشعر بوصفه سؤاًال موازي  لسؤال الفلسفة 

ـــث ارتباُطـــ وكـــذلك ارتباطـــه ، ه بالتأمـــل والحـــْدسمـــن حي
وبحثـه ، ف الجامع المانعواستعصاؤه على التعري، باألخالق

بـين الحاضـر ، ليربط بـين المرئـي وغيـر المرئـي، عن المطلق
يف خلخلـــة  غبــةً رَ ، بــين االنكشــاف واالحتجــاب، والغائــب

                                                           
  نظـــر: عبـــد الهـــادي مفتـــاح، الشـــعر وماهيـــة الفلســـفة، الشـــابكة، ا )١(

http://hekmah.org  

http://hekmah.org
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ــت المســتقر أو ، لكشــف عــن هــذا المجهــولوأمــالً يف ا، الثاب
بمعنـى ، سـؤال أو الغائب! ومن ثم فكلُّ ، /الُمْعتمالمحتجب

 الالسؤال! "ماءعَ "؛ مقابل "البصيرة السؤ"بصيرة؛ فثمة ، ما
إذا كانت الفلسفة العقلية قـد احتلـت مركـز الصـدارة يف و

ـــا ـــت م ـــد شـــكك ف، وق ـــنهم ق   Pascalباســـكال آخـــرون وم
) بقــدرة العقــل علــى فهــم القضــايا الكــربى يف ١٦٦٢. (ت

ته المنطقية أيضـ ، الوجود وهـي أدلـة ال ، ورأى أن للقلب أدلَّ
 )١(. يعرف عنها العقل شيئ 

هذا بعض مما ورد أيض  يف أدبيات الصوفية التـي تـرى و
معرفـة ُتقـذف "يف المعرفة؛ إذ الحـدس  للحْدس مكان  مهم 

 . "يف قلب العارف دون مقدمات منطقية
يف  "قـل الخـالصنقـد الع"وذهب كانط يف كتابـه الشـهير 

حتى وهو ، إلى أن العقل "الخيال السامي"حديثه عما أسماه 
ــــدرك الظــــواهر الف ــــةي ــــاجز عــــن إدراك الظــــواهر ، يزيقي ع

 )٢(. الميتافيزيقية (الماورائية)؛ ألهنا تتجاوز قدراته العقلية

                                                           
 . ١٩انظر: كرد محمد، السابق، ص )١(
محمد طواع، هيدجر والميتافيزيقا، مقاربة تربة التأويـل التقنـي للفكـر،  )٢(

 . ١٥١، ص٢٠٠٢أفريقيا الشرق، 
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، الفيلســوف والمفّكــر الوجــودي، مــارتن هايــدجر أمــا
ـــط  مـــن ف ـــالن قس ـــعر كليهمـــا يحم ـــر والش ـــد أن الفك اعتق

حتى لقد أقام حوارًا فعلّي  ، المسؤولية يف قول حقيقة الوجود
ليكشف عن األساس ، شكالً ومضمون ، سفةبين الشعر والفل
 )١(. المشرتك بينهما

وعددًا من  هايدجر يف تأويله شعر هولدرن وهكذا يذهُب 
وجورج ، مثل: جورج تراكل، وسواهم، شعراء ألمانيا خاصة

إذ قــرأهم قــراءة أنطولوجيــة/ ، وآخــرين، وريلكــة، ســتيفان
ــة ــام بإقصــاء اإلجــراء المنطقــي الصــارم بوصــفه، وجودي  وق

أْن ال "بـل ذهـب إلـى خالصـة ، شرط  مـن شـروط التفلسـف
؛ وكانـت "شيء يضاهي الفلسفة يف قول الوجود سوى الشعر

كتابته تلـك انعطافـة نوعيـة يف إحـداث ثـورة يف مفهـوم الشـعر 
أن مهمــة الشــعر الكــربى هــي  وغاياتــه وماهيتــه خلصــت إلــى

د يف صــميم وِجــنْ فكــأن الشــعر يَ  "تأســيس الوجــود باللغــة"

                                                           
ـر  )١( مفتاح، السابق، وانظر: إدريس كثير، العقـل العربـي وفرضـية الالمفكَّ

 . https://www.maghress.com/alittihad/1182123فيه 

https://www.maghress.com/alittihad/1182123
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نونة التـي ُوجـدت؛ أي أنَّ القصـيدة تنمـو وتنشـأ يف رحـم الكي
 )١(. الكينونة التي أنشأهتا اللغة

ــه الفيلســوف الفرنســي ويعتقــد  ــه يف كتاب كريســتيان دومي
أنَّ ثمــة تقاطعــات بــين العــوالم  "جنــوح الفالســفة الشــعري"

وأنَّ الفجوة بين الشعر والفلسفة ، الشعرّية والفكرية للفالسفة
وقف عند كيفية توظيف بعـض كبـار ثبات ذلك وإل. مصطنعةٌ 

بـل ذهـب إلـى . يف خدمة مقاصدهم الفلسفّية الفالسفة الشعرَ 
، أي الشــعر والفلســفة، أكثــر مــن ذلــك حــين وصــفهما بأهنمــا

وللنــبش الممكـــن ، مـــق األشــياءيتضــافران معــ  لكشــف عُ 
وعــن العــارض يف ، والمســتحيل عــن الضــروري يف العــارض

 )٢(. بعض الضروري ليكمل بعضهما 
والفلسـفة قـد تـزّود الشـاعر ، الفيلسـوف لهمُ فالشعر قد يُ 

وتعّرفه بأشياء كثيرة ليس أقلها الرؤيا؛ حين يطـرح كـّل منهمـا 
                                                           

ــدجر  )١( راجــع: الكــيالين، مصــطفى، ماهيــة الشــعر مــن خــالل قــراءة هاي
كـانون األول،  -لهولدرن، الفكر العربي المعاصر، عدد تشـرين الثـاين

 . ٦٧، ومحمود حيدر، لغة التماس، ص١٩٨٨
انظر: جنوح الفالسفة الشعري، ترجمة ريتا خاطر، صدر عـن المنظمـة  )٢(

 . ١٣، ص٢٠١٣العربية للرتجمة، 
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وإذا مــا . أســئلة الوجــود والعــدم والحيــاة والمــوت والمصــير
ــا  نــوع مــن المعرفــة الحْدســية التــي تخــرج "تــذّكرنا أنَّ الرؤي

قبـل أْن ، ولى وصدقها الحقيقـيالتجربة الفنية من حرارهتا األ
أدركنــا مــدى ، "تغـدو آليــة اسـتداللية ال ينفــع معهــا أي مجـاز

 )١(. صلة الوثيقة بين الشعر والفلسفةال
حـين ، ويذهب بعض دارسي الفلسفة إلى أكثر مـن ذلـك

ــر ــد حــّد  وني ــه بالفلســفة عن ــض الشــعر ال تقــف عالقت أن بع
ــاة وا ، لوجــودالحــّض علــى طــرح األســئلة علــى قضــايا الحي

. التمـاهي مـع فلسـفته بل إنَّه يتجاوز ذلـك إلـى حـدِّ ، ُب ْس وَح 
 -الفكـر -يف إطـار تحليلـه (اللغـة، أراكون يناقشمحمد فهذا 

ــرفض النظــرة ، موضــوع صــلة الشــعر بالفلســفة، التــاريخ) وي
والنظرة ، فقط السائدة إلى الشعر من حيث هو خيال ووجدان
ــر ــث هــي عقــل وتفكي ــى الفلســفة مــن حي ــط إل ــرى أن ، فق لي

ى مَّ مـا يَســ أنَّ شــعرّيةَ "هـو: ، حســب أركـون، عنـه المسـكوَت 
فة يف خانـة والمكانة الفلسفّية للكتابات المصنَّ  بالشعر العربيِّ 

                                                           
نظـر: إبـراهيم رمـاين، الغمـوض يف الشـعر العربـي الحـديث، الجزائــر، ا )١(

 . ١٣٥، ص٢٠٠٧المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 
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ــة  ــدًا ودراســة لغوي ــزال تنتظــر تحدي الفلســفة أو الحكمــة ال ت
 )١(. "وسيميائية ونفسية

ــ  اســتعاري  أو بنــ  اءَ وهبــذا الفهــم لــم يعــد الشــعر بنــاًء فنّّي
جمـالي وإنما هو قبـل كـّل شـيء وبعـده بنـاء ، وحسب صورةٍ 

ورؤية للعـالم والـذات؛ إذ ، ةفلسفي ةأو معريف ذو رؤي فكريُّ و
بل هما ، لم يعد العقل والفكر منفصلين عن الخيال والحْدس

قبل أن يكونا تأسيسـ  للخيـال؛ ، يحّالن ضمن بنيته التأسيسية
، آليـات توصـيل الفكـر ألن الخيال أو التخييل يصبح آلية مـن

آية . وتأسيس الوجود بالفعل؛ أي تأسيس الواقع عرب التخييل
ذلك أن هذه األبنيـة االسـتعارية والصـورية يف الشـعر ال تقـوم 

 )٢(. إال على تصّورات معرفية
ليس غريب  أن نجد من يعترب الشعر والفلسفة حـالتين ، من هنا

وال ، ه بالجســدوجــوديتين إحــداهما أشــبه بــالروح واألخــرى أشــب
، بقاء ألحدهما بدون اآلخر؛ فالشعر هو العالم الروحـاين للفلسـفة

والعـين ، وريشـته وألوانـه، بينما الفلسفة هي الفكـر النـابض للشـعر
                                                           

هاشم صـالح،  جمةأركون، تاريخية الفكر العربي اإلسالمي، ترمحمد  )١(
 . ٢٨، ص١٩٩٦ ٢ركز اإلنماء القومي والمركز الثقايف العربي، ط[م

لب، منطق التجريب يف الخطاب السردي المعاصر، دار نظر: أيمن تعيا )٢(
 . ٦٨، ص٢٠١٠العلم واإليمان للنشر والتوزيع، دسوق، 
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والصـــراع بينهمـــا أشـــبه بصـــراع بـــين منتصـــرين ، الثاقبـــة لرصـــده
 )١(. بل من أجل الريادة، ليس من أجل البقاء، يتصارعان

ـــين الشـــعر أو مـــن يتســـاءل مســـتن كرًا الفصـــل الحـــاد ب
مــــن ذا الــــذي يريــــد أن يفصــــل بــــين الشــــعر  "والفلســــفة:
ومـع ذلـك فـإن هـذا القـرب " ثمَّ يستطرد قائالً:، "والفلسفة؟

مـن العسـير ، بين الشع والفلسـفة هذا التوتر الخصب، والبعد
ــب أو  ــا القري ــه مشــكلة خاصــة بتاريخن ــى أن ــه عل أن ينظــر إلي

ــوتر قــد ــه ت صــاحب دائمــ  مســار الفكــر  حــديث العهــد؛ ألن
 )٢(. "الغربي

عر يلتقيـان أو من يرى أنَّ  علـى الـرغم مـن ، الفلسفة والشِّ
يف موضوع الُمطلق؛ أي بمـا هـو متعـال ، اختالفهما يف الظاهر

ـــائي وال ، يف الوجـــود ـــالمعنى النه ـــان ال ب ـــا ال يتماهي لكنهم
وهمــا يتطلعـان إلــى ، ... بـاألدوات التـي تتعامــل هبـا الفلسـفة

                                                           
  انظـــــر: محمـــــد هـــــالي، الفلســـــفة والشـــــعر مـــــن خـــــالل حـــــوار  )١(

ـــــــــد اهللا ســـــــــليط، الشـــــــــابكة  مـــــــــع الشـــــــــاعر الســـــــــوري عب
www.m.ahewar.org/s.asp?aid=498562 ،٢٠١٥.  

ـ )٢( ترجمـة سـعيد توفيـق، المجلـس ي الجميـل، هانز جورج غادامير، تجلِّ
 . ٢٢٤، ص١٩٩٧األعلى للثقافة، القاهرة، 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=498562
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ــع اإل ــع إلــى واق ــع الفعلــي والتطل مكــان والتعــالي علــى الواق
يتجاوز الواقع القائم أو يجرده من جدارته المعياريـة  معياري

ــة ــة والمعرفي ــة . الوجودي فالشــعر العظــيم يقــدم نفســه كمعرف
بل يعمد لتحريره مـن معـاييره ، دون أن ينقض العقل، صورية

 )١(. ليكون محايث  له، الصارمة
ــو ــى الق ــص إل ــل ل: ونخل ال يمكــن أن نتحــدث عــن عق
أو ال ، أو خـال مـن الطاقـة المعرفيـة، شعري يفتقر إلـى الفكـر

وال يمكن أن نتحـدث عـن عقـل ، يستعير من الفلسفة نتائجها
وإْن علـى مسـتوى األداء ، فلسفي يفتقر إلى الشعرية بـالمطلق

مع االعتقاد بصحة طرائق العقل الفلسفي وحقه ، واإلبداع فيه
وميلــه إلــى لغـــة العقــل ومنطقـــه ، ه الربهـــاينِّيف ســلوك نســق

على الرغم من هذا الحـق الشـرعي للفلسـفة ، ولكن. وقوانينه
إال أن اللغـة التـي ، مقاربة منطقيـة برهانيـة الحقيقةمقاربتها يف 

، ال تخلـو مـن االسـتعارة تتوسل هبا إليصـال فكرهـا هـي لغـة
 . وقول فكرها بطريق جمالية، وتوظيف الصورة

   

                                                           
ف عن : زهير توفيق، السابق، ص )١(  . ٢١، ص١٥بتصرُّ
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٩٤   

   



٩٥ 

 
)١/٣( 

  شهوة إصالح العالم :الفلسفة بالشعر استرجاُع
 
ـــاة " ـــوة الدافعـــة يف حي إن شـــهوة إصـــالح العـــالم هـــي الق

منهم يرى النقص وال يهـرب  الفيلسوف والنبي والشاعر ألن كالً 
أجـل أن منه أو يتجاهله أو يتجاوزه بل يعمل كل ما يف وسعه مـن 

لعــلَّ هــذا المقبــوس للشــاعر المبــدع . "يجــد وســيلة إلصــالحه
ل العتبـة  صالح عبـد الصـبور الـذي أفتـتح فيـه هـذا الفصـل يشـكِّ
النصية أو الرحمية األولى للولوج إلى فضاء اللحظـات الفلسـفية 

أو مــن رحــم الشــعرية الفــَذة التــي ، التــي انطلقــت مــن الشــعر
ــدها ــار بحجــ، جسَّ ، م صــالح عبــد الصــبورأو نقشــها شــعراء كب
 .  وسواهما من شعراء العربية، وأدونيس

عنــد ثــالث لحظــات مــن الفلســفة انطلقــت مــن  سـنقفو
علـى وفـق ، نستحضـرف، لتصل إلـى الوجـود واإلنسـان الشعر

، دوروكيركجــــ، (آالن بــــاديو) فلســــفات كــــل مــــن: نيتشــــه
، لحظة رابعة لم يلتفت إليها باديووسنضيف إليها . وبرغسون
 . سوف األلماين هايدجرلحظة الفيل
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تبدأ اللحظـة النيتشـوية بالعبـارة التاليـة:  إذ فاألول نيتشه؛
ل وجـودي األبـدي" ي ألشـكِّ إّنهـا . ". . . أنا أتشظَّى يف التجلِّ

وخـروج المعرفـة مـن فـردوس ، الكتابة بالـدم، شعرّية اإلرادة
إهنا إرادة نيتشه يف تحطيم أصنام الفلسفة للبدء بإنشـاء . اليقين

وجـنح بـه إلـى ، لـذلك اختـار الجنـون. لكة الخيال بالشعرمم
ه تتوحد ذاُتـ. شعرّية الحياة لحظة َعْودها األبدي يف كلِّ لحظة

وهـذا . ادة القـوةوتعـود بـإر، يف اللحظة الشعرّية مع كلِّ شـيء
 يــرى مــا يريــد الــذي الكــائن هــذا –رمان يحقــق نبــوءة الســوب

ــد  إنــه. المــدهش الرائــع العــالم، القــوة مــن بــوحي، ويجسِّ
ُل ، يرفُض ، يتشظَّى  . إلخ. . . دُ لحِ يُ ، يكفر، بدعُ يُ ، يخوُض ، يبدِّ

ــربهن علــى الخــالص مــن الفكــهكــذا أراد ن ر يتشــه أن ي
 فتفلسـف بمطرقـة الشـعر؛، ه الفالسفةالمعريف الذي اتفق علي

وقـد كـان . هدم من أجـل بنـاٍء أفضـل لحظةُ ، يف نظره، الشعرف
بـل رأى أن ، دام  لالسـتعاراتنيتشه الفيلسوف األكثر اسـتخ

كــل اســتخدام لالســتعارة يتضــمن موقفــ  فلســفي  منهــا ومــن 
– م تصــوراً لــم يكتـف بــذلك بــل قــدَّ  وهــو. اللغـة بشــكل عــام

رات التقليديـة عن االستعارة قطع فيه مع كـل التصـوُّ  -فلسفياَ 
وجعلـت ، علـى اللغـة الشـعرية التي جعلت االسـتعارة حكـراً 
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االسـتعارة مـا دام التفكيـر ينبغـي أن يـتم للمفهوم أسبقية على 
وال يتم اللجوء إلى االستعارة إال للتعبير عن ، بكيفية تجريدية

لكن مع نيتشه لن يصـبح . هذا المفهوم وتسهيل عملية إدراكه
وحتـى ، هناك فرق بين المفهوم واالستعارة من حيث الطبيعة

تشـه بل لقد ذهب ني، إذا ما وجد ثمة فرق فهو يف الدرجة فقط
 . عد االستعارة هي  األصليف موقفه  إلى 

وقد سعى نيتشـه إلـى إثبـات وهميـة التصـور األفالطـوين 
واجرتح ، الميتافيزيقي الذي كّرس الفصل بين العقل والخيال

نمط  جديدًا من التفكير باالستعارة؛ فلم تعد االسـتعارة لديـه 
 وإنما هي أسلوب مالزم لقصـٍد لغـويٍّ ، مجّرد محسٍن بديعي

ن موقفـ  فلسـفي  ، وفلسفيٍّ  فكـلُّ اسـتخداٍم لالسـتعارة يتضـمَّ
 . منها ومن اللغة بشكل عام

لقد قدم نيتشـه تصـّورًا فلسـفي  عـن االسـتعارة يقطـع مـع 
التصورات التقليدية السابقة؛ فلـم تعـد االسـتعارة لديـه ِحْلَيـًة 

وآليـة حجاجيـة تسـهم يف بنـاء ، وإنما هـي أداة معرفيـة، تزيينيةً 
ولـم يعـد المفهـوم لديـه ذا أسـبقية علـى ، ألنساق التصـويريةا

بل لم يعد ثمة فرق بـين المفهـوم واالسـتعارة مـن ، االستعارة
وإن وجـد ذلـك الفـرق فهـو لـيس فرقـ  إال يف ، حيث الطبيعـة
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عي اشتغالها على المفاهيم، والفلسفة. الدرجة ، حتى وهي تدَّ
أي فقـدت ، ليـةفإن المفاهيم ما هي إال استعارات أصبحت با

فاالسـتعارُة . مع الوقت قيمَتها ولم تعد قادرة على التأثير فينـا
واسـتخداُمها ، هي أسلوٌب يختاره الفيلسـوف لبنـاء أطروحتـه

ال ينفصل عن أسـلوب التفكيـر؛ ألن الصـوَر االسـتعارَية هـي 
ه باألفكار وتمـنح ، وتتداخُل مـع التيمـات الفلسـفية، التي تمدُّ

؛ فالفيلســوف الخطــاَب الفلســفيَّ  ُبعــده النقــديَّ والجمــاليَّ
 )١(. "ويبتكر وهو يعرف، يعرف وهو يبتكر"

،  حفرياتـه علـى الشـعر واالسـتعارةيف، هبذا أحدث نيتشه
ــة  ــي قوضــت مســار فاعلي ــة الت ــة األفالطوني ــع الرؤي قطيعــة م

فاالسـتعارة لديـه تجــاوٌز ، اإلبـداع الشـعري عـرب نفــي وجـوده
تأصيل للمفاهيم تكاد تنتهـي للُمعطى الجاهز صوب حيازة ال

إلـــى مـــدارة بنينـــة الوجـــود واحتوائـــه بوصـــفه ســـيرورًة مـــن 
. ولن تتجلى حقيقته إال يف استعاريته، االستعارات الالمتناهية

هكـذانجح نيتشــه يف اســتعادة جــذوة الشــعر باســتحداثه ثنائيــة 
                                                           

انظـر: عائشــة أنـوس، أســاليب التخييـل يف الفلســفة، مجلَّـة فكــر ونقــد،  )١(
 ، نقالً عن:٥٨، ص٢٠٠٢، أفريل، ٤٨ع

- Nietzsche, La naissance de la philosophe, Gallimard, p194 . 
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منــزًال الحقيقــة منزلــة االســتعارة؛ إذ ، (االســتعارة والمفهــوم)
طريق  مغايرًا بالتفلُّت مـن معضـلة الضـيق إلـى  تأخذ الحقيقة

فليست الحقيقـة مناقضـة ، رحابة التوسع يف صياغة االستعارة
وأن مصــير االدعــاء ، وأهنمــا حــّدان ال ينفصــالن، لالســتعارة

 من هنا يتساءل نيتشه: )١(. بالتمايز الُبطالن
جمع متحرك مـن االسـتعارات "ثم يجيب:، "ما الحقيقُة؟"

وبعــد اســتعمال طويــل يظهــر أهنــا . . . التشــبيهاتوالكنايــات و
 )٢(. "عادية ومألوفة فالحقائق أوهام وصور خادعة واستعارات

  دورالـــــــــدانماركي كيركِجـــــــــأمــــــــا فلســـــــــفة الثــــــــاين 
 S.Kierkegaard )فتبدأ اللحظة الكيركِغوريـة ، ) ١٨٥٥- ١٨١٣

فقـد  "... فيتشـظَّى وجـودي وأتالشـى، أنا أتجلَّى"بالعبارة التالية: 
وإشارات البـوح ، اسرتجعه بالشعر، وحين أفلت منه، أراد الوجود

أراد أن يكشـف اسـمه الخفـيَّ يف . التـي تطفـح علـى ذاكـرة الجسـد
ـــي عـــن  ـــي للتخلِّ زوبعـــة الوجـــود بالشـــعر؛ اشـــتهى لحظـــة التجلِّ

 .  فالشعر أبدع له الوجود الذي يريد. الخطيئة
                                                           

انظر: سورية المجادي، دالالت االستعارة يف شعر محمد عفيفـي مطـر  )١(
(رسـالة ماجسـتير) بإشـراف ناصـر  مالمح من الوجـه اإلمبيذواقليسـي

 . ٣٦، ص٢٠١٠/٢٠١١إسطمبول، جامعة وهران، الجزائر، 
)2(  Norman Claudine, Metaphore et concept, Bruxelles, ed. puf, 

1976, p. 24 . 
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، التــي اســتقطرت الشــعر، وثالــث اللحظــات الفلســفّية
، )١٩٤١-١٨٥٩( H.Bergsonحظــة الفيلســوف برغســونل

أنـا أرى مـا "حيث تبـدأ اللحظـة الربغسـونية بالعبـارة التاليـة: 
ييتشظَّى يفَّ  ر يف الحياة، بالتجلِّ  . "فأتطوَّ

فشعرّية برغسـون تتمثـل بالحـْدس والكشـف وحساسـية 
إنه الحْدس الشـعوري . الذات لحظة التوغل يف باطن الوجود

، يف هـذه الحالـة. زم اإلنسان منذ حالة الرؤيـابالزمن الذي يال
ديمومــة ، "دفعــة الحيــاة"، شــبق الجســد، الرؤيــا حيــاة الــروح

رة  البعــث الشــعوري التــي تتجلَّــى يف لذائــذ متنوعــة ومتطــوِّ
، ومبدعة؛ وعلى الجسد أن َيْحدَسها ويرسم أشكالها يف صفاء

يات الجس د عرب أشكال الحياة وتجلِّ  . دوبذلك يتوحد ويتجدَّ
هـــذه الفلســـفة تنطلـــق مـــن الشـــعر: برغســـون يتفلســـف 

يريد أن يقبض علـى ديمومـة الخلـق بشـعرّية الصـفاء ، بالشعر
 )١(. والشعور المشرق الذي يضيء عتمة هذه اللحظة

، هــذه هــي اللحظــات الفلســفية التــي تحــدث عنهــا بــاديو
لـم يـذكرها  ال أدري لماذا، لسفية رابعةوأضيف إليها لحظة ف

                                                           
 باديو، اللحظة الفلسفية، مرجع سابق. آالن  )١(



١٠١ 

لحظـة "ر التي يمكن تسميتها بــ هي لحظة هايدج تلك، باديو
دون أسبقية ألحـداهما  "و/أو فلسفية الشعر، ية الفلسفةشعر

ت اللحظة الهايدجريـة لحظـة حاسـمة . على األخرى فقد ُعدَّ
باعتبارهما صورتين للتعبيـر ، يف التقريب بين الفلسفة والشعر

 عن الوجـود؛ فالشـعر صـورة للتعبيـر عـن اإلمكـان والفلسـفة
 )١(. والوجود إمكان وآنية مع ، صورة للتعبير عن اآلنية

سهمة هايدجر كانت نوعية يف إحـداث ثـورة ومن ثمَّ فإن 
يف مفهوم الشعر وغاياته وكذا يف ماهيتـه؛ فقـد فـتح الممارسـة 

حــين قــرأ الشــعر قــراءة أنطولوجيــة/ ، الفلســفية علــى الشــعر
ــة ــام بإقصــاء اإلجــراء المنطقــي الصــارم ب، وجودي وصــفه وق

بل ذهب إلى القـول أْن ال شـيء ، شرط  من شروط التفلسف
يضاهي الفلسفة يف قول الوجـود سـوى الشـعر؛ إذ إن المهمـة 

 )٢(. األساسية للشعر والفكر معا هي يف كشف حجب الوجود

                                                           
 "لكن مـا يـدوم يؤسسـه الشـعراء " مقولة هولدرلنانظر على سبيل المثال:  )١(

يف مارتن هيدجر، إنشاد المنادى، قراءة يف شعر هولدرلن وتراكـل، ترجمـة 
 .  ٥٣، ص١٩٩٤، ١بسام حجار، المركز الثقايف العربي، ط

ــث الفلســفة الحقيقــة، الوجــود، الــذات، مجلــة  انظــر: )٢( علــي حــرب، مثلَّ
 . ٢٣٠، ص١٩٩١، ربيع، ١٣/١٤العرب والفكر العالمي، ع
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ــٌز تمــارس اللغــة فيــه قــول ، لــدى هايــدجر، إن الشــعر حيِّ
تفكيـر فيمـا وهو يف الوقت ذاتـه مجـال لل، حقيقة الوجود الحقيقة

وهـو . عجزت الفلسفة عن التفكير فيـه منـذ اللحظـة األفالطونيـة
، يف قــول الحقيقــة حقيقــة الوجــود يــراهن علــى القــول الشــعري

ــافيزيقي ــالي اخــرتاق جــدار النســيان الميت ليجعــل للشــعر ، وبالت
آيــة ذلــك أن الفهــم الشــعري للوجــود يتجــاوز ، مكانتــه الفلســفية

ويسـتعيده كفضـاء ، عقل المتناهيوحدود ال، المقوالت المنطقية
 )١(. حرٍّ لالستشراف المستقبلي للوجودللحوار فضاء 

من مقاربة ثالث اللحظـات الفلسـفّية ، ويمكن االستنتاج
بـأن الفلسـفة ، مضاف  إليها اللحظة الهايجرية الرابعة، السابقة

ــن  ــد م ــعر يري ــع الشــعر؛ والش ــأة م تتوحــد يف التكــوين والنش
ود مــن أجــل الوصــول إلــى جنَّــة الحيــاة الفلســفة معرفــة الوجــ
د يف فالسـفة . والفردوس المفقود ، شـعراء –وما ذكرناه تحـدَّ

 )٢(. وُهولدرن المعّري مثل، فالسفة–س شعراءولي

                                                           
انظــر: كــرد محمــد، الشــعر والوجــود عنــد هيــدغر، (رســالة دكتــوراه)،  )١(

ــــة وهــــران،  ــــفة، جامع ــــم الفلس ــــة، قس ــــاري حمان ــــراف البخ بإش
 . ٩-٧ص ، ص٢٠١١/٢٠١٢

 الفلسفة، السابق نفسه. بشير ونيسي، شعرّية  )٢(
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وثمــة نقطــة لقــاء أخــرى بــين الفلســفة والشــعر تلتقــي يف 
تيمـة "وتتمثل فيما اصطلح عليـه بــ، مشروع الكتابة وفلسفتها

يدجرية؛ حيث دفعت باتجـاه تثمـين فضـاء الها "هناية الفلسفة
، نشـوخـالق) واالنخـراط يف الكتابـة (بالاألدب واإليتيقا (األ

ولـيس ، وهبذا يغدو الشعر معرفة واإليتيقا المعاصرة)، ديريدا
، بل ممارسة أصيلة للحيـاة واشـتباك معهـا، دعوة للتأمل فقط

ـــه ـــب ، وكأن ـــار لصـــورة (الكات ـــادة ابتك ـــل إع ـــعر فع أي الش
وهــي الصـــورة التـــي ، ف) أو (الفيلســـوف الشـــاعر)الفيلســو

كّرسها فالسفة مبـدعون أو مبـدعون فالسـفة ممـن أتينـا علـى 
وربما كان هذا حـال الفلسـفة ، ذكر بعضهم يف الفكر الحديث

 )١(. ومع نيتشه، مع المثالية األلمانية
ف كتـاب نيتشـه (هكـذا تكّلـم يمكـن أن نصـنِّ ويف هذا السياق 

مــن سلســلة مــن المقــاالت والخطــب  زرادشــت) (كتــاب يتكــون
تسّلط الضـوء علـى تـأمالت زرادشـت؛ وهـي شخصـية مسـتوحاة 

صاغ نيتشه أفكـاره الفلسـفيّة يف فقد . من مؤسس الديانة الزرادشتية
مقدم  فيها مقاربة للفضائل اإلنسـانية ، قالب ملحمي وبلغة شعرّية

                                                           
راجع: محمد أندلسي، مشهد الفلسـفة المعاصـرة بـين انزيـاح الصـورة  )١(

 . ٥١وصيرورة المفهوم، ص
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 هـذا وفلسفته يف مجال األخـالق هـي األكثـر بـروزًا يف. كما يراها)
 يقول يف لغة تقع بين الشعر والفلسفة:، الكتاب
إنـه مـن األرض (واألرض ، لقد أتيتكم بنبأ اإلنسان المتفوق"

فلتتجــه إرادتكــم إلـى جعــل اإلنســان ، طـين) كــالمعنى مــن المبنـى
وكتاب مارتن هايـدجر . )"روحا لها، المتفوق معنى لهذه األرض

وكـارل ، (إرادة القـوة) الذي تناثرت خواطره الفلسفيّة عن الفـّن يف
رات) وفرانـز كافكـا يف كتابـه (المـذكِّ ، ياسربز يف بعض آرائه النقدية

، حيــث عبَّــر بجانــب إبداعاتــه الروائيــة عــن بعــض آرائــه الفنيــة
وألبيــر . واإليطــالي الوجــودي فــاليكو يف كتابــه (الفــن والوجوديــة)

كـــامو (الفرنســـي الجزائـــري) الـــذي يعـــالج يف كتابيـــه (أســـطورة 
وعالقــة األدب ، يف) و(المتمــرد) عالقــة األدب باألســطورةســيز
 )١(. ق ذلك على الرواية والمسرحد ويطبِّ رُّ بالتمَ 

وبخاصـة ، عراء الذين جمعوا بين الشعر والفلسفةالشُّ  أما
صـفه فرعـ  مهًمـا مـن فـروع أصحاب خلفية علـم الجمـال بو

 Y. F. Schilerاأللمــاين فريــدريك شــلر  فمــنهم، الفلســفة
وهــو مــن أكــرب شــعراء ألمانيــا ومــن أكــرب ، )١٨٠٥-١٧٩٥(

نشأ يف حضن حركة ثقافية عظيمة حيث كان ، فالسفة الجمال
                                                           

 . ١٢١انظر: مجاهد عبد المنعم، ص )١(
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هـذا . ولفيلسوفها أمانويل كانط، معاصرًا لشاعر ألمانيا جوته
الشــاعر اســتطاع بكتابتــه الشــعر والــدراما أن ينفــذ إلــى أســرار 

نيـة فالخلق الفني والجمال واستطاع بالَحـْدس والممارسـة ال
 د منهجه بنفسه قائالً:حدِّ وي، أن يلتقط جوهر العمل الفني

إنَّ أفكاري مستمدة من األلفة المنتظمة مع نفسـي أكثـر "
مما هي مستمدة من تجربة غنية بالعالم أو مستمدة من خـالل 

 )١(. "القراءة
شاعرية ": كتابيهغاستون باشلر يف هذا السياق  وقد منحنا
لهــب "و، "la Poetique de la reverie"أحــالم اليقظــة 

شـاعرية "األول . la flame d’une chandelle، "وشـمعة
قراءة معمقة أدبيـة فلسـفّية لظـاهرة العـودة يعد  "أحالم اليقظة

ــ  ــ  وأحالم ــ  وزمان ــة مكان ــا يف ، إلــى الطفول ــ  مــن أنن منطلق
إلــى ســعادتنا الماضــية ، خريــف العمــر نعــود إلــى طفولتنــا

الشـعراء "إلـى أن يشـير يـر مـن كتاباتـه يف كث  وهـو. المفرتضة
كم سيتعلم الفالسـفة "ل: يقوو، "يتحدثون على عتبة الوجود
 )٢(. "لو وافقوا على قراءة الشعراء

                                                           
 . ٩٥) انظر: مجاهد عبد المنعم، ص١(
انظــر: بســام قطــوس، درويــش علــى تخــوم الفلســفة: أســئلة الفلســفة يف شــعر ) ٢(

 .  ٣٤- ٣٣ص ، ص٢٠٢٠دار فضاءات، عّمان،  محمود درويش،
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يعرب عن فلسفته يف لغة  "جماليات المكان"وهو يف كتابه 
وإنما من ، وال هي لغة الفلسفة التقليدية، ليست هي لغة العلم

ي التي تعرب عـن خـربات ال يمكـن خالل لغة التأمل االنعكاس
وهـذا ، وصفها من خالل لغـة العقـل أو التصـورات المجـردة

سر استعانته بمقاطع شعرية لشعراء كبار فيما بـين ثنايـا سـرده 
 . الفلسفي/ الشعري

ــم يكــن انشــغاًال  إنَّ انشــغال هــؤالء الفالســفة بالشــعر ل
وإنما كـان ينـتظم يف سـؤال مركـزي ، جمالي  محض  وحسب

ليقيمـوا حـوارات سـاخنة مـع ، صل بماهية الفكـر يف الشـعريت
ا يلوذ بأصقاعه من الفكر، الشعر  . بحث  عمَّ

ــلَّ  تعــدد جغرافيــة شــهادات هــؤالء المبــدعين مــن  ولع
تشـير بوضـوح إلـى ، أو الشـعراء الفالسـفة، الفالسفة الشعراء

ــواطن  ــر مــن م ــين الفلســفة والشــعر أكث ــاء ب أن مــواطن االلتق
، اصة ونحن نتحدث اليوم عـن فلسـفة العلـموبخ، االختالف

وفلسـفة ، وفلسـفة االقتصـاد، وفلسـفة السياسـة، وفلسفة الفن
أو ، ؛ إذ تأخذ يف حساهبا جميـع أوجـه النشـاط اإلنسـاينالرتبية

 . ما اصطلح عليه بالفلسفة العملية بإزاء الفلسفة النظرية
   



١٠٧ 

 
)٢/٣( 

  والشعر ممارستان أسلوبيتان:الفلسفة 
 

ـــين الشـــعر  ال شـــكَّ  أن اللغـــة هـــي القاســـم المشـــرتك ب
بل ، الفلسفة ليس باعتبارها تأمًال وحكمة وحسب، والفلسفة

وتفضـيل ، يف إعـادة التسـآل "محاولـة"و "اختبـاًرا"باعتبارها 
ــه علــى الوصــول، المغــامرة علــى الراحــة وبخاصــة أن ، والتي

يف مسـتواها ، فاللغـة. اإلخفاء أو التخّفي سمة مشرتكة بينهمـا
والفلسفة تخفـي ، تخفي موجهات إنتاجها للمعنى، شارياإل

وهـذا هـو المفهـوم العـام الـذي نستشـّفه مـن ، آليات اشتغالها
 قول نيتشة:

، أوكـّل رأي هـو مخبَّـ، كل فلسفة تخفـي فلسـفة أخـرى"
 )١(. "وكّل كالم ليس سوى قناع

من الشـعر والفلسـفة مـا  إنَّ آليات اإلخفاء التي يمارسها كلٌّ 
أمـام ، ليل علـى اإلحسـاس بـالنقص عنـد تأمـل الوجـودهي إال د

                                                           
ــ) ١( ــاح بتمّث ــين انزي ل عــن: محمــد أندلســي، مشــهد الفلســفة المعاصــرة ب

، وانظـر كـذلك كتابـه: جينالوجّيـا ٤٧الصورة وصيرورة المفهوم، ص
 . ١٢، ص٢٠٠٣الخطاب الميتافيزيقي، منشورات عكاظ، الرباط، 
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وإدراك ما يحيط بـه مـن غمـوض ، عجز اإلنسان عن تبيُّن مصيره
تـأخر! فالشـعر والفلسـفة  مهما، يف هذا العالم المحكوم بالموت

وحـين يمارســان عملهمــا: أي . "الكينونــة"كالهمـا يســأالن عـن
ا إنمـا فهمـ، والفيلسـوف السـؤال، حين يمارس الشاعر القصـيدة

، وإعـدام العـْدم، بل فعـل إثبـات الوجـود، يمارسان فعل الوجود
 .  ليجتازا رحلتهما من المتناهي إلى الالمتناهي

 إحداهما"عن الوجود؛  أداتان للكشففالشعر والفلسفة 
، للتعبيـر عـن اآلنّيـة ألخـرىوا، للتعبير عن اإلمكان/الممكن

هية الشعر تسقط وهبذا التفسير لما، والوجود إمكان وآنّية مع 
ويصــيران ، كــل المعارضــات التقليديــة بــين الشــعر والفلســفة

 )١(. وال غنى ألحدهما عن اآلخر، متكاملين
ـ وعلى هذا يّتضـح عر يفّكـران يف وجـود أنَّ الفلسـفة والشِّ

وأهنما يولدان مع  من الوجـود ويتغّييـان الوصـول ، الموجود
واحـد  "ليلمـوطن أصـ"وكأهنما بـذلك ينتميـان ، إلى حقيقته

أن تنفـتح الفلسـفة علـى ، إذن، فال عجـب. يصدر عنه كالهما
وتتخذ منه أداة فّعالة للتفكير يف الوجود كقضية دائمـة ، الشعر

                                                           
لفكـر العربـي، دار القلـم، عبد الرحمن بدوي، اإلنسانية والوجودية يف ا )١(

 . ١١، ص١٩٨٢بيروت، 



١٠٩ 

فالفكر بمعنـاه الشـمولي الـذي يتجـاوز إرادة . ووحيدة للفكر
هـو المـوطن األصـلي ، للذاتيـة، كقصد سيكولوجي، المعرفة

 )١(. والجذر المشرتك بينهما
كانت الفلسفة نوع  خاص  من الكتابة؛ ألهنا تسـعى وإذا 

جـاك فإن هـذا اإلخفـاء يسـمح ل، إلى إخفاء خاصيتها الكتابية
بأن ينفصل عـن أولئـك ، فيلسوف التفكيكJ. Deredaديريدا 

أو  "مسـألة شـكل"الذين ال يفكـرون يف الفلسـفة إال بوصـفها 
 على رفضها باسم"ويعملون كما يقول هو ، "مسألة أسلوب"

وإّذاك يحق لنا أن نستنتج أن الفلسفة قبل أن . "األدب الشامل
، تكون ممارسة اسـتداللية أو مفهوميـة هـي ممارسـة أسـلوبية

فــال عجــب إذًا أن . كبــار وأن الفالســفة الكبــار هــم أســلوبيون
وتصـبح ، تغدو النماذج األدبية العليـا حقـول اختبـار للفلسـفة

، يف هـذا السـياقو. الشخوص شواهد اختبارية على المفهـوم
هدف الفـن وغايتـه البعيـدة هـو نقـل اإلحسـاس باألشـياء  فإنَّ 

وهذا ما يشهد عليه تطور . وإنما كما ندركها، ليس كما نعرفها

                                                           
انظر: كريم الصامتي، جدلية العالقة بين الفلسفة والشعر عند الفالسفة ) ١(

، وانظــر: ٢/١/٢٠١٤، ٤٣٢٤المســلمين، الحــوار المتمــدن، العــدد 
محمود حيدر، لغـة التمـاس مطالعـة يف شـعر سـعاد الصـباح، مؤسسـة 

  .٨٦، ص١٩٩٥الكتاب الحديث، بيروت، 



 
 

١١٠   

األدب والشعر على وجه الخصوص؛ إذ ينتقل يف تطـوره مـن 
ــل ــى المتخّي ــيش) إل ــواقعي (المع ــذات المبدعــة ، ال لتأخــذ ال

واإلدراك ، ومــن ثــم إدراكــه ،مكانــة مرموقــة يف تخييــل الواقــع
يطيل لحظات ، أعمق من المعرفة؛ ألنه غاية جمالية بحد ذاهتا

 )١(. اللحظات الجماليةأمد ويطيل ، التأمل
ونضـــــيف إلـــــى هـــــذه التـــــأمالت مـــــا توّصـــــل إليـــــه 

مخالفــ  مــا اســتقرَّ ، م)٢٧٣-٢١٣(، Longinusلونجينــوس
، ةبأنـه نـوع مـن  المحاكـا لقول الشـعري من تعريف أرسطو ل

ــو ــال؛  هربط ــعر والصــورة والخي ــين الش أصــالة الشــعر وأن ب
لتمس يف الصـورة التـي يبتـدعها المخيـال والشاعر ينبغي أن تُ 

إلـى القـول بـأن  تهـيليخـرق السـلطة األرسـطية وين، الشعري
 )٢(. "األسلوبهو أساس الشعر "

                                                           
ــت، دار ) ١( انظــر: بســام قطــوس، دليــل النظريــة النقديــة المعاصــرة، الكوي

 . ٨٥، ص٢٠٠٤العروبة، 
شـــوقي ضـــيف، يف الـــرتاث والشـــعر واللغـــة، القـــاهرة، مكتبـــة انظـــر:  )٢(

. الفــارابي، ١٠٥. ٨٩، ص١٩٨٧الدراســات األدبيــة، دار المعــارف، 
الشـعر، أبو نصر، مقالـة يف قـوانين صـناعة الشـعراء، ضـمن كتـاب فـن 

تأليف أرسطوطاليس، مع الرتجمة العربيـة القديمـة وشـروح الفـارابي 
وابن سينا وابن رشـد، ترجمـه عـن اليونانيـة وشـرحه وحقـق نصوصـه 

 . ١٥٠، ص٢، ط١٩٧٣عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، 



١١١ 

وقد انسحب هذا التعريف على جل التفكير الفلسـفي العربـي 
ائزة للقول الشعري تثمر فصـالً ن خصائص ماإلسالمي الباحث ع

قه من بقية الفنون التي عّممها أرسطو ماهويَّ  وعلى الرغم من . تفرِّ
يؤكد حرصهم ما وهو ، انطالق معظمهم من أرضية َمْفَهمة أرسطو

أهنــم إال ، والتفاعـل الحضـاري معـه، علـى اسـتيعاب علـوم اآلخـر
المحاكـاة حاضـرة يف كـل اعرتف بأن  فالفارابي. اختلفوا فيما بينهم

 يقول:، ولكنه رأى االختالف يف األدوات فقط، الفنون
، فإن محاكاة األمور قد تكون بفعل وقد تكون بقول... "

فالذي بفعل ضربان: أحدهما: أن يحاكي اإلنسان بيـده شـيئ  
مثل أن يعمل تمثاًال يحاكي بـه إنسـان  بعينـه أو شـيئ  غيـر ، ما

ــك ــ، ذل ــالً يح ــل فع ــر ذلــكأو يفع ــا أو غي ــان  م ــه إنس . اكي ب
أو يخاطب ، القول الذي يصنعه هو أن يؤلف والمحاكاة بقول

وهو يجعل القـول ، به من أمور تحاكي الشيء الذي فيه القول
ً على أمور تحاكي ذلك الشيء  )١(. "داالَّ

جعل الفارق بين المحاكاة الشـعرية وإذا كان الفارابي قد 
يضيف إلى ابن سينا  فإن، اللغة وغيرها يف كون أداة الشعر هي

 ؛ يقول:اللغة الوزن
                                                           

 .  ١٥٠، ص٢ط١٩٧٣نصوصه عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت،  )١(



 
 

١١٢   

ــ" ــة مــا يخّي ــةل ويحــاكي بأشــيوالشــعر مــن جمل : اء ثالث
ال  فـإن اللحـن يـؤثر يف الـنفس تـأثيراً ، م بـهتـنغَّ باللحن الـذي يُ 

به بحسب جزالته أو لينه أو  يليُق  ولكل غرض لحنٌ ، رتاب بهيُ 
نفسـها لحـزن وبذلك التأثير تصير النفس محاكيـة يف ، طهتوسُّ 

 الً إذا كـــان مخـــيّ ، وبـــالكالم نفســـه، أو غضـــب أو غيـــر ذلـــك
. رش ومنهـا مـا يـوقِّ فإن من األوزان ما يطيِّ ، وبالوزن، محاكي 

ــا ــذه كله ــت ه ــا اجتمع ــالم ، وربم ــوزن والك ــرد ال ــا انف وربم
وذلـك ، بعضها من بعض : فإن هذه األشياء قد يفرتُق لالمخيّ 

ـ ومـن إيقـاع قـد يوجـد يف ، ب مـن نغـم متفقـةأن اللحن المركَّ
فيــه قــد  واللحــن المفــرد الــذي ال إيقــاعَ . المعــازف والمزاهــر

ـ ع عليهــا األصــابع إذا يوجـد يف المزاميــر المرسـلة التــي ال توقِّ
 . مناسبة ْت يَ وِّ ُس 

ولـذلك فـإن ، واإليقاع الذي ال لحن فيه قد يوجـد يف الـرقص
 )١(.  النفسر يفبمقارنة اللحن إياه حتى يؤثِّ  ل جيداً الرقص يتشكَّ 

ف ابن سينا الشعر أيض  بقوله:  ، الشـعر كـالٌم مخيَّـل«عرَّ
رٍة علـٰى  مؤلَّف من أقوال ذوات إيقاعات متَّفقٍة متساويٍة متكـرِّ

                                                           
فن الشعر، من كتـاب الشـفاء ضـمن فـن الشـعر ألرسـطو ابن سينا، عن  )١(

 . ١٦٨طاليس، المصدرالسابق، ص



١١٣ 

ثـّم شـَرَع يف شـرِح ألفـاظ ، »متشاهبة حـروف الخـواتيم، وزهنا
ل للشــعر«فقــال: ، هــذا التعريــف يعّمــه ، فـــ(الكالم) جــنٌس أوَّ

 مـن( وقولنـا. يشـبههما ما وسائر والجدل ةالخطاب مثل ہوغير
 التصـديقية، العرفانيـة األقاويـل وبـين بينه يصل) مخّيلة أقوال

 )١(. أخرٰى  صناعة يف عرفت ما علٰى  والتصويرية
علـى  نموذجـ فيتخذ مـن قصـائد الموشـحات ابن رشد  أّما

الشعر الـذي تتـوافر فيـه الخصـائص الثالثـة (أي الـوزن واللحـن 
والتخييـل والمحاكـاة يف ": ؛ يقـولعن المحاكاة والخيال) فضالً 

، ومـن قبـل الـوزن، قةفِ ل النغم المتَّ بَ األقاويل الشعرية تكون من قِ 
عـن  وهذه قد يوجد كل واحد منها منفرداً . ومن قبل التشبيه نفسه

ــر، صــاحبه ــنغم يف المزامي ــل وجــود ال ــرقص، مث ــوزن يف ال ، وال
وقـد تجتمـع . ر الموزونـةأعني األقاويل غي، والمحاكاة يف اللفظ

ى مثـل مـا يوجـد عنـدنا يف النـوع الـذي يسـمَّ ، رهاهذه الثالثة بأْس 
، فإن أشعار العرب ليس فيهـا لحـنٌ ، . . . الموشحات واألزجال

 )٢(. "وإما الوزن والماحكاة مع ، وإنما فيها إما الوزن فقط 

                                                           
 . ١٨٦، ص١علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، ج )١(
 . ٥٨-٥٧ابن رشد، تلخيص كتاب الشعر، نفسه، صص )٢(



 
 

١١٤   

مــن ، فاألســلوب يــرتبط علــى نحــو مــا بفلســفة الفيلســوف
لصــيغ أخــرى غيــر  وإقصــائه، ه ألشــكال تعبيريــةتياراتــخــالل اخ

وهو اختيـار واع يقـوم بـه إمـا إلظهـار أفكـاره أو . مناسبة لفلسفته
يقـول نيتشـه: . إلخفاء آرائـه عنـه حـين يعتـربه غيـر جـدير بقراءتـه

ــب فقــط كــي نفهــم وإنمــا كــذلك كــي ال ، عنــدما نكتــب" ال نكت
جرد أنـه فال يعترب كافي  اعرتاض شخص ما على كتاب لم، نفهم

 .  "فربما كان هذا من مقاصد المؤلف، وجده غير قابل للفهم
وهذا القول شبيه بما أشار إليه الشاعر العربي القديم أبـو 

حـين ســئل: لمـاذا تقــول مـا ال ُيفَهــم؟ ) ـهــ٢٣١-١٨٨(تمـام 
 . "!؟فأجاب بقوله: لماذا ال تفهم ما يقال

ن أال يكــووذلــك يؤكــد أن علــى القــارئ للشــعر أو الفلســفة 
وأن ، أن يبــذل جهــدًا فكريــ بــل عليــه ، قارئــ  مســتهلكا وحســب

وال ينبغــي أن يكــون ، لكــي يفهــم مــا يقــال، يمتلــك أفقــ  معرفيــ 
وهذا ما أطلقت عليـه الفلسـفة: . ذعن مُ متلقي  أو ، متلقي  كسوالً 

لعبــة اإلظهــار واإلخفــاء؛ تلــك التــي يقــوم هبــا األســلوب عنــد "
ألخيــر يلجــأ إلــى أشــكال تعبيريــة ممــا يجعــل هــذا ا، الفيلســوف

تتفاوت درجة حضور الصور الحسية والتخييلية فيهـا مـن تمثيـل 
 . "تفعل يف خطابه وتساهم يف بنائه. . وتشبيه وحكي واستعارة



١١٥ 

يتعـــرض كـــل مـــن لـــيس غريبـــ  أن وعلـــى هـــذا النحـــو 
، الفيلسوف والشاعر إلى إكراهات ناتجة عن اسـتخدام اللغـة

يهما من التعبير بوسـاطة األسـطورة؛ ومن ثم فال ضير على كل
مـن بـين أسـاليب أخـرى واحد لتفلسف أسلوب ا آية ذلك أنه

يستثمر من خاللهـا مـا ، يعمد إليها الفيلسوف ألسباب تربوية
هو معروف ومتداول لدى المتلقي لخلق التواصل معـه حـين 

. بواسطة السـرد والحكـي والتخييـل يقدم له األفكار المجردة
ضور االستعارة يف نصـوص الفالسـفة؟ فقـد وكذا يقال عن ح

عالجها دريدا يف (الميثولوجيا البيضاء) وأجـاب عنهـا بقولـه: 
 )١(. "إن الفلسفة هي ذاهتا عملية بناء استعاري"

   

                                                           
 نظر عائشة أنوس، السابق. ا.  )١(



 
 

١١٦   

   



١١٧ 

 
)٣/٣( 

  عن انتظام الكون : البحُثعُروالشِّ الفلسفُة
     

ال شـــك أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن الفالســـفة والشـــعراء 
ــفة والشــعريحــاولون إبــراز ا بوصــفه ، الخــتالف بــين الفلس

، أحــدهما مــرتبط بالعقــل، اختالفــ  بــين نمطــين مــن التفكيــر
وثانيهمـــا مـــرتبط بالتخييـــل ، والمنطـــق، ويتصـــف بالتجريـــد

  !وال عالقة له بالتجريد العقالين، والعاطفة
ــا المعنــى األكــاديمي الحــريف لكــل مــن  ولكــن إذا تجاوزن

ر بشـــكل خـــاص (أي والشـــع، الفلســـفة واألدب بشـــكل عـــام
كما فعل فالسفة ما ، أخرجناهما من أسوار األكاديمية الصارمة

وحاولنــا التغلغــل يف تطبيقاهتمــا يف كــل منــاحي ، بعــد الحداثــة)
فإننا سنجد حضور الشاعر بشكل مـا ، الحياة الواقعية والخيالية

مثلما سـنجد الفيلسـوف ، من أشكال الحكمة والتأمل الفلسفي
ــن ــا م ــر  و/أو التصــوير حاضــرًا بشــكل م وأن ، أشــكال التعبي

العالقــة بينهمــا أشــبه بعالقــة بــين مَلَكتــين مختلفتــين ولكنهمــا 
، ويف اللغـة، تلتقيان يف التعبير عن الوجود؛ ويف الهـدف والغايـة
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وهي الوسيلة المستخدمة للتعبير عـن ملكتيهمـا؛ فلـيس العقـل 
كـن وليس التخييل خلوا مـن العقـل! وال يم، خلوا من التخييل

كما ال يمكن إنكار ملكة التخييل ، إنكار ملكة التفكير يف الشعر
 . العتماد كليهما على اللغة، يف الفلسفة

ــ لقــد اتضــح جال القــائم بــين الشــعر والفلســفة أن يف السِّ
ــعر كــان أســبق مــن الفلســفة يف الظهــور ويف تبليــغ الفكــر ، الشِّ

يف حــين ، وبخاصــة الفكــر األســطوري الســابق علــى الفلســفة
 )١( كانت الفلسفة المكان الذي تريد أن تحتّله لتبلـغ الفيـزيس

وذلـك ، أي بقـدر مـن الوضـوح والشـفافية، بطريقتها الخاصة
ــل ــالي المتخّي ــة ، باســتبدال لغــة الشــعر: االســتعارة والتع بلغ

 )٢(. والمفهوم واالقرتاب من الوضوح، (المباشرية: النثر)
                                                           

الالتينيـة  Naturaقيـة، وكلمـة ، اإلغريPhisis)  الفيزيس: كلمـة الفيـزيس ١(
ــوة  ــل األشــياء؛ أي الق ــة يف ك ــو الكامن ــى النم ــدرة عل ــى الق ــدّالن عل ت
ــى اإلنســان نفســه  ــات، وتســيطر عل ــة يف الكائن الحاضــرة بصــورة كلي
بوصفه جزًءا من الطبيعة. إّنها ماهية الكائنات الكامنة يف األشياء، التي 

ظر: زهيـر الخويلـدي، هي عّلة األشياء ومبدؤها على وفق أرسطو. (ان
). الشابكة: ٢٠١٦نظام الكون وماهية الكائن بين أفالطون وأرسطو، 
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=521566 

نظر: هالي، محمد، الفلسفة والشعر: حوار مـع الشـاعر السـوري عبـد ا) ٢(
 . ٢٩/١٢/٢٠١٥اهللا سليط، الشابكة 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=521566
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يظهر بوضـوح ولعلَّ مطالعة تاريخ الحضارات اإلنسانية 
ال لــبَس فيـــه أن المالحـــم الشــعرية وجـــدت قبـــل الفلســـفة؛ 

ــت ، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، فملحمــة جلجــامش كتب
وملحمـة ، م) يف أراضي الرافدين العراقيـة. ق٢٠٠٠حوالي (

أمــا اإلليــاذة . م). ق١٣٠٠يف ســوريا يف منتصــف ( "أقهــات"
، من قبـل المـيالدواألوديسة اليونانيتـان فُأْبـِدَعتا يف القـرن الثـا

-٤٠٠(بـين "ماهاباراتـا"وكذلك المالحم الشعرية الهندية: 
، امتد تأليفها إلـى سـنة ألـف ميالديـة "رامايانا"و، م). ق٢٠٠

 )١(. وقد كتبتا بالسنسكريتية
وهــذا يظهــر بوضــوح أن الشــعر يشــكل التجربــة العمليــة 

؛ أي بـين الشـعر الفصل الحـاد بينهمـاهذا وأن ، األولى للفكر
 . لم يكن مربراً ، فكروال

ــــى األســــلوِب  ــــم يقتصــــِر الخطــــاُب الفلســــفيُّ عل ول
سـاليَب تخييليـًة مـن إنتـاج األسطوريِّ واالستعاريِّ بوصفها أ

ولــم يكــن ، بــل اتكــأ علــى أســاليَب جماليــة أخــرى، الخيــال
حضوُر تلك األساليب الحسية التخييلية يف الخطاب الفلسفيِّ 

                                                           
ـــــع) ١( ـــــجال الش ـــــوري، س ـــــدين الجب ـــــاد ال ـــــفة، انظـــــر: عم   ر والفلس

https://www.independentarabia.com/node/21831 . 
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وإنما لتشكل مسـتوى ، برغبة يف اإلطناب أو زخرفة األسلو
وتلعـب ، من مسـتويات التفكيـر يف المعقـول بواسـطة الصـور

 . دورًا أساسي  يف الِحجاج
أمــا الحقيقــُة الثانيــُة فهــي أن الفلســفة يف بــداياهتا األولــى 

وكانــت بمثابــة انفعــال إنســاين بالطبيعــة يف ، صــيغت شــعراً 
ــا ــل مــن فأشــعار . كونيته ، م). ق ٤٥٠-٥٢٠(بارمنيــدس ك
التـــي احـــتفظ بـــبعض منهـــا ، )٤٧٥-٥٤٠س (اقليطوهيـــر
شّكلت رؤية جديدة يف الشعر حيث لم ُيستغل الشعر ، أرسطو

، من أجل السرد الملحمـي وروايـة األخبـار المتعلقـة باآللهـة
وإنما من أجل تكوين نمط جديد من التفكيـر يقطـع ، وحسب

 )١(. مع التفسير األسطوري للطبيعة
اصـة يف بحثهـا عـن أصـل وبخ، لقد بدأت الفلسفة شـعراً 

الكون واألشياء على أيـدي الفالسـفة الطبيعيـين األوائـل مـن 
والسوفسـطائيين يف أواسـط ، وهيـراقليطسأمثال بارمنديدس 

وقــد رأوا أن الشــعر والفلســفة ، القــرن الخــامس قبــل المــيالد
ــة ــة هــي المعرف ــان يف غاي ــه . يلتقي ــن ســينا نظريت كمــا صــاغ اب

                                                           
انظــر: عبــد الحميــد شــوقي، الشــعر والفلســفة أيــة عالقــة؟! الشــابكة. ) ١(

https://alwarsha.com/articles  . 
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أما يف لحظة الفلسفة . شرية شعراً الفلسفية الخاصة بالنفس الب
فنجـــد أن ثالثيـــة تفكيـــر نيتشـــه الفلســـفية الرئيســـة ، الحديثـــة

والعـود األبـدي ، واإلنسان األعلـى، والمتمثلة يف: إرادة القوة
بصــفة عمليـة العالقــة بـين الفلســفة والشـعر؛ وذلــك  تجسـد

وتعويلــه علــى االســتعارة ، بتقديمــه الفلســفة يف قالــب شــعري
ــدي ــ. م فلســفتهكأســلوب لتق ــد جس ــك وق ــاره تل د نيتشــه أفك

. رؤى زرادشـــت وديـــونيزوس للحيـــاة واإلنســـان  مســتوحي
محاوًال أن تكون رؤيته غير مقتصرة على زماٍن معين أو مكان 

 )١(. وإنما تمتد لتصلح لكل إنساٍن يف كل زمان ومكان، محدد
ثمة فالسفة يعتربون الشعر أسـبق مـن الفلسـفة يف مقاربـة 

ــ ــة؛ ذل ــد عاشــه "ك أن الحقيق ــه ويعيشــه الفالســفة ق ــا يقول م
فالشعر ... ، على وفق تعبير فرنان ألكييه، الشعراء وعربوا عنه

 )٢(. )... اكتشاف روحي وعودة إلى حقائق أساسية
ـــًة َعِصـــيًَّة علـــى  هكـــذا يغـــدو الشـــعر ظـــاهرة أنطولوجي

مثله مثل الفلسفة؛ فكالهما يثير أسـئلة ، التعريف بْلَه التدجين
                                                           

راجع: حبيبة محمدي، نيتشه شهوة الحكمة، جنـون الشـعر: دراسـة يف العالقـة  )١(
 .  ٢٠١٨صرية العامة للكتاب، القاهرة، بين الشعر والفلسفة، الهيئة الم

راجع: فرنـان ألكييـه، معنـى الفلسـفة، ترجمـة حـافظ الجمـالي، اتحـاد ) ٢(
 . ٢٤٢، ص١٩٩٩الكتاب العرب، دمشق، 
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ويطـرح إشــكاليات أكثـر ممــا يحــّل ، مــا يقـدم إجابــاتأكثـر م
 . مشكالت

ويف معالجته للعالقة بين الشـعر والفلسـفة يشـير الفيلسـوف 
) إلى الشـبه ١٩٩٥- ١٩٢٥( Deleuze.Gالفرنسي جيل دولوز 

بين النشـاط الـذي يقـوم بـه الكاتـب (وضـمن  الشـاعر) وبـين مـا 
ـليقوم به الفيلسوف؛ فكالهما يضع نفسـه يف موضـع ا أي ، لرتحُّ

ر العقلــي مــن  يف اعتمــاد أســلوب الــذهاب واإليــاب إلــى التصــوُّ
ومختلـف أشـكال اللحـن ، خالل المرور بالصـور واألشـخاص

إلى ، يف هذا السياق، ويمكن اإلشارة )١(. واإليقاعات والمشاهد
لمؤلفهـا عــالم  "ألـيس يف بـالد العجائـب"توظيـف جيـل دولـوز 

يـدج دودسـون تحـت اسـمه الرياضيات اإلنجليزي تشـارلز لوتو
ـــد معنـــى الصـــيرورات ، المســـتعار لـــويس كـــارول كوهنـــا تجسِّ

، هنا يغدو األدب. "منطق المعنى"المزدوجة التي يتحدث عنها 
 "واقعيـة"شـهادة علـى ، بوصفه حامالً للتجربة اإلنسانية العميقة

وحينئـــذ تنهـــار القطيعـــُة المصـــطنعة بـــين التخييلـــي ، المفهـــوم
ع أن نؤكــد ذلــك مــا لــم ننظــر إلــى العمــل وال نســتطي. والــواقعي

                                                           
 . ١٧انظر: كريستيان دوميه، السابق، ص) ١(
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ومـا لـم ، األدبي وإلـى الفلسـفة بوصـفهما شـاهدين علـى الحيـاة
نمنح األدب وجودًا حقيقي  بوصفه خّزان  للخـربة البشـرية بكـل 

أشـياء  "يـدركون"ومـا لـم نـؤمن بـأن األدبـاء والفالسـفة . عمقها
 )١(. كما يؤكد جيل دولوز، تفوقهم عظمة

مثـــل ، أصـــحاب خلفيــات علـــم الجمــالمــن  أمــا الشـــعراء
  بودليرشارل و، )١٨٠٥- ١٧٩٥( Schiler. F. Yر لشفريدريك 

)Charles Baudelaire  ا بـين الشـعر فقد جمعو )١٨٦٧- ١٨٢١
فريـدريك شـلر وهـو مـن أكـرب شـعراء ألمانيـا  والفلسفة؛ فاأللمـاين

نشــأ يف حضــن حركــة ثقافيــة عظيمــة ، ومــن أكــرب فالســفة الجمــال
ــث كــان معا ــا جوتــهحي ولفيلســوفها أمانويــل ، صــراً لشــاعر ألماني

استطاع بكتابته الشـعر والـدراما أن ينفـذ إلـى أسـرار الخلـق  - كانط
واسـتطاع بالَحـْدس والممارسـة الفنيـة أن يلــتقط ، الفنـي والجمـال

ــي ــائالً: ، جــوهر العمــل الفن د منهجــه بنفســه ق إنَّ أفكــاري "فحــدَّ
كثـر ممـا هـي مسـتمدٌة مـن مستمدٌة من األلفة المنتظمة مع نفسـي أ

 .  "تجربة غنية بالعالم أو مستمدة من خالل القراءة

                                                           
ـــابكة) ١( ـــالي، الفلســـفة واألدب، الش ـــد الع ـــن عب ـــد الســـالم ب   انظـــر: عب
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  وال يمكــــــن تجاهــــــل شــــــاعرية غاســــــتون باشــــــلر 
G.Bachelard )يف هــذا الســياق وبخاصــة ، )١٩٦٢-١٨٨٤

إذ  ؛"لهــب وشــمعة"و، "شــاعرية أحــالم اليقظــة "يف كتابيــه: 
سـفّية قـراءة أدبيـة فل "شاعرية أحـالم اليقظـة"ن عدَّ كتابه يمك

قة لظاهرة العودة إلـى الطفولـة مكانـ  وزمانـ  وأحالمـ  ، معمَّ
ــا ــا يف خريــف العمــر نعــود إلــى طفولتن ــ  مــن أنن إلــى ، منطلق

كمــا أشــار باشــلر يف كثيــر مــن . ســعادتنا الماضــية الُمفرتضــة
وقـال: ، "الشعراء يتحدثون على عتبة الوجود"كتاباته إلى أن 

وقـد ، "علـى قـراءة الشـعراء كم سيتعلم الفالسفُة لـو وافقـوا"
سعى باشلر إلى القيام بدراسة فلسفّية شاملة لإلبداع الشعري 
والجمــالي وعــد التخّيــل الشــعري ذا أهميــة فلســفّية كبيــرة يف 

 )١(. "شاعرية أحالم اليقظة"كتابه 
الــذين جمعــوا بــين الشــعر والرؤيــة أّمــا الشــعراء العــرب 

ي (، الفلسفية الـذي ، )ـه٤٤٩-٣٦٣فحسبنا أبو العالء المعرِّ
-١٨٨(وأبـو تمـام ، لقب بشاعر الفلسفة وفيلسـوف الشـعراء

-٣٠٣(والمتنبي ، الذي ألمحنا إليه يف هذه الدراسة) ـه٢٣١
                                                           

جاستون باشلر، شاعرية أحالم اليقظة علم شاعرية التأمالت الشـاردة، ترجمـة  )١(
 .  ١٩٩١جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 
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-٤٨٧(وابـن باجـة ، المسكون بأسئلة فلسفية عميقـةه) ٣٥٤
ويف الشـعر الحـديث . فالسفة األندلس وشعرائهممن ) ٥٣٣

كانــت ، ْلــَه الغربيــةبَ ، نجـد معظــم الشــعريات الحديثــة العربيـة
ــيس، حاضــنتها فلســفية ومحمــود ، علــى ســبيل المثــال: أدون

وآخـرون ممـن انشـغلوا كثيـرًا ، ومحمد عفيفي مطـر، درويش
وقد سـكنت مـنهم مسـكن  ال يمكـن ، بأسئلة الشعر والفلسفة

وكثيــرة هــي أســئلة الشــعر التــي اسرتشــدت بــالمنطق . نســيانه
ت عـن القضـايا واللوغوس وأسـئلة الكينونـة والوجـود وعـرب

، : فكريـةالكونية؛ ففي شعر هؤالء األعالم حموالت معرفية:
 . ال يمكن إنكارها أو التنكر لها، بل وآيديولوجية، وفلسفية
هـو البحـث عـن أشـكال  الفكـر الفلسـفيِّ  نُ دَ ْيـكان دَ  وإذا

بوصفها الالعب الحقيقـي ، ظلت القصيدةفقد ، انتظام الكون
تتوفر علـى هـذا ، خر هو العالمالذي يقف يف مواجهة العب آ

لكنّها ال تقف عند حدوده ، البحث عن أشكال النتظام الكون
أي أهنا ُمبدع للوجـود وبعـد ، بل هي خلق النتظام الكون ذاته

 )١(. كينوين حيوي يف اآلن نفسه
                                                           

انظر: عبد العزيز بومسهولي، الشعر والتأويل، قـراءة يف شـعر أدونـيس، ) ١(
 . ٣٠ص، ١٩٩٨أفريقيا الشرق، 



 
 

١٢٦   

ولئن كان سؤال الفلسفة سؤاًال مجّردًا أو هـو أقـرب إلـى 
عـام أنـه ال فلسـفة بـال (المفهـوم ال، التجريد منه إلـى التجسـيد

فــإن التجريــد لــيس إفقــارًا لواقــع خصــب يغــري ، تجريــد)
وإنمــا هــي ، الــرومنطيقيين بتكــديس الصــور وتنميــق األلــوان

مــن وقائعيــة التجربــة  "تنقــذ الظــواهر"عمليــة فكريــة معطــاءة 
 )١(. وتحرر الفكر من ثقالة الحدوسات المباشرة، األولى

أو سـؤال الفلسـفة يف الشعر الفلسفي  من هنا يكون سؤاُل 
، د والمحســوسالشــعر أعمــق بكثيــر؛ ألنــه يتنقــل بــين المجــرَّ 

ــه الســؤال  ــُس المجــّرد! إن ــه يجــّرد المحســوس وُيَمْحِس فكأن
ويهــدف إلــى المعرفــة ، اإلشــكالي الــذي ينفــتح علــى التســآل

رة اإلنسـان تجـاه الوجـود ْيـعـن َح  ويعـرب، بمنهج عقلي تأملي
، تسـتبطن أسـئلة اإلنسـانوهـي أسـئلة  والمصير بعد المـوت!

 وتعرب عن قلقه الوجودي وَعْدمه!
 ؛دُ ـــعْ وبَ 
ال يمكـن أن يكـون الشـعر  ذلـك إلـى أنَّ  من كلِّ  نخلُص ف

لــيس ولكــن ، أن تكــون شــعراً  ال يمكــن أن الفلســفةَ و، فلســفةً 
                                                           

، ٢٨ء بــاهللا، دراســات فلســفية العلــم يف الفلســفة، صبــن جــاحمــادي  ) ١(
 . ٣١ص
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مثلما يجـد الشـعر ، أصداءها يف الشعر غريب  أن تجد الفلسفةُ 
جامعـ   اللغة تشكل مشرتك  أصداءه يف الفلسفة عرب اللغة؛ إذ

ق تســاءل . مــن الفيلســوف والشــاعر يف أســئلة كــلٍّ ، غيــر مفــرِّ
ــق: هــل يســتعمل الشــاعر أدوات  ــر توفي ــر زهي ــل المفكِّ الزمي
ــن  ــه م ــال: إن ــالطبع ال! وق ــه؟ وأجــاب: ب الفيلســوف وطريقت

للكشـف ، الضروري قراءة الشعر العظيم قـراءة نقديـة فلسـفية
 )١(. الوجودية عن طبيعة الشعر وتجلياته

. وأختلف معه يف أمـر آخـر، يف شيء أتفق مع طرحه وقد 
أتفق معه يف أنه من الضروري قراءة الشعر العظيم (ربما قصد 

ممــن ، شــعر أصــحاب النمــاذج العليــا يف الشــعر العــالمي كلــه
وشهد لهم التـاريخ بخلـود ، امتلكوا الرؤية والرؤيا واألدوات
ــة فلســفية كشــف عــن طبيعــة الشــعر لل، شــعرهم) قــراءة نقدي

ولكننـي أختلـف معـه يف أن هنـاك بعـض . وتجلياته الوجودية
المشــــرتكات يف اســــتخدام األدوات مــــن قبــــل الفيلســــوف 
والشــاعر؛ فالفيلســوف والشــاعر يســتخدم كــل منهمــا بعــض 
أدوات اآلخر؛ وهـذا بـاعرتاف كثيـر مـن الفالسـفة ممـن أتينـا 

األدوات  فالفيلسوف والشاعر يستخدمان بعض، على ذكرهم
                                                           

 . ١٢انظر: زهير توفيق، السابق، ص )١(
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. واألســـلوب، والصـــورة، واالســـتعارة، المشـــرتكة: اللغـــة
الناتجـة ، وهي يف قمة ممارسـتها المعرفيـة الذهنيـة، فالفلسفة

ــي ــة ، عــن تبصــر عقل هــي ممارســة أســلوبية! والشــعر يف قم
والفكـر بمعنـاه . ممارسته التخييليـة هـو حـدث فكـري معـريف

سـفة لفلوكثيـرون هـم ا. الشمولي هو الجذر المشـرتك بينهمـا
ــروا عــن أفكــارهم بواســطة الشــعر ــذين عبَّ ــر ، ال فكــان التعبي
 . الشعري جزءًا ال يتجزأ من مشروعهم المعريف

وما ، يخفي آليات اشتغاله، وكالهما الشاعر والفيلسوف
أكثـــر الشـــعراء الـــذين أعـــادوا صـــياغة وقـــع الوجـــود علـــى 

ومــا أكثــر األشــعار التــي ، وجــداناهتم بطريقــة تأمليــة فلســفية
ــ ــرتكات حمل ــرة هــي المش ــر الفلســفي! وكثي ــذور التفكي ت ب

ــبعض الغايــات المتشــاهبة كســعيهما  بينهمــا؛ فهمــا يســعيان ل
وتوحدهما يف الحزن ، إلصالح العالم (شهوة إصالح العالم)

ــن الحقيقــة، الوجــودي ــا باإلنســان ، وبحثهمــا ع واهتمامهم
ـــع والفكـــر والشـــعر كالهمـــا يحمـــالن قســـط  مـــن . والواق

كما أن . كما اعتقد هايدجر، قول حقيقة الوجودالمسؤولية يف 
كثيرًا من الشعراء دعـوا إلـى قـراءة الفلسـفة والتعمـق يف تأمـل 
إنتاجها؛ فالعقل الشعريُّ يختلُف عن العقل األدايت؛ فهو عقل 
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، جمالي إنساين أخالقـي ال يفكـر بـالربح والخسـارة والسـلعة
فه مركـزًا بوصـ، بـربح إنسـانية اإلنسـان، وإنما يفكر بـالجوهر

فــإن ، ومثلمــا يتوســل الشــعر طريقــه باللغــة، لهــذا الوجــود
ُل باللغة ، وكذا الشعر الذي يبنـي عالمـه باللغـة، الفلسفة تتوسَّ

فضالً عن العالقـة المعرفيـة بينهمـا؛ فالشـعر غـدا بنـاًء فكريـ  
ــذات، فلســفي  ــالم وال ــة للع ــت الفلســفة . ورؤي ــا اهتم ومثلم

أنطولوجيًة يثير أسئلة أكثر مما  بالوجود فقد غدا الشعر ظاهرة
 . ويطرح إشكاليات أكثر مما يحّل مشكالت، يقدم إجابات

ـل مرحلـة أداء جمـالي علـى مسـتوى  وإذا كان الشـعر يمثِّ
وبخاصة أن ، فإنه يمثل أداء فلسفي  على مستوى الفكر، اللغة

وأفـــاد مـــن حمولتـــه ، ألداء الشـــعري ســـبق األداء الفلســـفيا
 . هباوتشرَّ ، المعرفيَّة
وعلـى الـرغم ، الفلسفة و/أو الفلسفة والشعرالشعر وإن 

ــث الموضــوع  ــن حي ــا م ــض االخــتالف بينهم مــن وجــود بع
وهما من أبرز ، يلتقيان يف كوهنما مصدرين للوعي، واألدوات

وكالهمـا يمـارس ، المصادر التـي يسـتقي منهـا الـوعي قوامـه
. اصـةطريقتـه الخعلـى  كـلٌّ لكن و، التأمل يف العالم والوجود

جوهر الشعر وجوهر الفلسـفة يلتقيـان يف البحـث عـن  كما أنَّ 
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، وإن لـم يصـال إليهـا، وصوغ جمهوريتهما الفاضلة، الحقيقة
 أو يمتلكاها!

، وإذا كانت الفلسفة هـي فـن التفكيـر واجـرتاح المفـاهيم
فإن الكالم يف ، وانزياحاته الكالماستعارة  وكان الشعر هو فنَّ 

مـن اتخـذ الفكـر والتفكيـر سـبيالً كـلُّ  الشعر ال يصـل إليـه إال
مـا قصـدناه حـين وهو عين ، وتأسيس وجوده، لصياغة كالمه

(إن الشــعر  "يــدجر يف مســتهل عتباتنــا النصــية:اه قبســنا قــول
فالشــاعر الــذي يعيــد تأســيس للكينونــة عــن طريــق الكــالم)؛ 

لخيـال آليـة يجعـل مـن اهو نفسه الشاعر الذي ، تخييل الواقع
 . ل الفكرمن آليات إيصا

يتأسـس علـى مجموعـة مـن  من هنا فإن الوجود الشعريَّ 
ــق مــن بينهــا ــُق  العالئ فكلمــا اتخــذ ، الحضــور والغيــاب عالئ

يف التعبير عـن الفكـرة منحى رمزي  غير مباشر  الشعريالنص 
وليس شرط  ، وأخصَب ، حظ  كانت الشعرية أوفرَ ، بالصورة

، دب اإلنســايناأل ذلــك أن تــاريَخ  ودليــُل ، أن يســتعير منهجــه
ــة علــى يمتلكــان عشــر، وتــاريخ الفلســفة اإلنســاين ات األمثل

إن عديـد الفالسـفة  مـن حيـُث  ؛التداخل بين الفلسفة والشـعر
دوا يف أشعارهم وأن عديد الشعراء جسَّ ، كتبوا أفكارهم شعراً 
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ـ، فكرهم ومفاهيمهم ورؤاهم وتأمالهتم يف الحياة دوا بل جسَّ
، ن ثمـة بعـدًا شـعري  للفلسـفةبمـا يؤكـد أ، فلسـفتهم الخاصـة

والفلسـفة ، فالشعر يقول الفكر بأسلوبه. وبعدًا فلسفي  للشعر
مـــن خـــالل نســـق برهـــاين يتغيَّـــا الواجـــب تقـــول الفكـــرة 

وقبـل ذلـك . أسـلوب  ولكنه يستعين باالسـتعارة، والضروري
ــ  أو الشــعر والفلســفة، : الفلســفة والشــعرهمــاكلي إنَّ وبعــده ف

 . "الوجود"هو:واحد صلي إلى موطن أ انينتمي
 

 الذي أتمَّ وأعان هللاِ  والحمُد 
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، ترجمـة سـعيد توفيـق، تجلِّي الجميـل، هانز جورج، غادامير •

 . ١٩٩٧، القاهرة، المجلس األعلى للثقافة
 ضــمن الشــعراء صــناعة قــوانين يف مقالــة ،نصــر أبــو ،الفــارابي •

 الرتجمــة مــع ،أرســطوطاليس تــأليف ،"الشــعر فــن" كتــاب
ــة ــارابي وشــروح القديمــة العربي ــن الف ــن ســينا واب  ،رشــد واب
  .١٩٧٣ ،بيروت ،الثقافة دار ،بدوي الرحمن عبد ترجمة



 
 

١٣٦   

ــاء وســراج البلغــاء منهــاج كتــاب ،حــازم ،القرطــاجني •  ،األدب
، دار الغـرب اإلسـالمي، تحقيق محمد الحبيب ابـن الخوجـة

 . ٢٠٠٧، ٤. ط، بيروت
 :أسـئلة الفلسـفة يف درويش على تخوم الفلسفة، بسام، وسقطُّ  •

ــش ، فضــاءات للنشــر والتوزيــع، عمــان،  شــعر محمــود دروي
٢٠١٩ . 

ــن ، بســام، قطــوس • ــة م ــة النظري ــة: رحل ــة النقدي مــوت النظري
 . ٢٠٢٠، عمان، دار فضاءات، الوالدة إلى الموت

، (رسـالة دكتـوراه)، الشعر والوجود عند هيدغر، محمد، كرد •
ــة ، جامعــة وهــران، قســم الفلســفة، بإشــراف البخــاري حمان

٢٠١١/٢٠١٢ . 
يـا االستعارات التـي نح، مارك، وجونسون، جورج، اليكوف •

 . ١٩٩٦، الرباط، دار توبقال، ترجمة عبد المجيد جحفة، بها
ــنعم مجاهــد • ــد عبــد الم ، دراســات يف علــم الجمــال، مجاه

 . ت. د، دار الثقافة والنشر والتوزيع، القاهرة
جنـون الشعر:دراسـة ، نيتشه شـهوة الحكمـة، حبيبة، محمدي •

الهيئـــة المصـــرية العامـــة ، يف العالقـــة بـــين الشـــعر والفلســـفة
 . ٢٠١٨، القاهرة، ابللكت



١٣٧ 

، دار الهدايـة، الفلسفة بـين النديـة والتبعيـة، جمال ، المرزوقي •
 . ٢٠٠٢، القاهرة

، ترجمــة علــي مصــباح، هــذا هــو اإلنســان، فريــدريك، نيتشــه •
 . ٢٠٠٣، دار الجمل، ألمانيا

ــم زرادشــت، ------  • ، ترجمــة علــي مصــباح، هكــذا تكّل
 . ٢٠١٠، دار الجمل، ألمانيا

عبـد المـنعم ، ترجمـة، نقـد العقـل الجـدلي، جان بول، سارتر •
 ، الحنفي

، ترجمــة جمــال ســليمان، الوجــود والموجــود، ------  •
 . ١٩٩١، دار الثقافة، بيروت

المنـزع البـديع يف تجنـيس ، أبـو محمـد القاسـم، السجلماسي •
ــديع ــاليب الب ــازي، أس ــق عــالل الغ ــارف، تحقي ــة المع ، مكتب

 . ١٩٨٠، ٢ط، الرباط
تحقيـق محمـد سـليم ، ن كتـاب الشـفاءالخطابـة مـ، ابن سـينا •

  . ١٩٥٤، القاهرة، وزارة المعارف العمومية، سالم
نقــد العقــل الميتــافيزيقي قــراءة أنطولوجيــة ، مــارتن، هايــدجر •

، دار الفـارابي، ترجمة الفريوي علـي الحبيـب، للتراث الغربي
 . ١ط، لبنان، بيروت



 
 

١٣٨   

 ترجمــة عبــد الهــادي، رســالة يف النزعــة اإلنســانية، ------  •
 . ١١ع، مجلة فكر ونقد المغربية، مفتاح

ـــراهيم • ـــين المفهـــوم ، الفلســـفة والشـــعر، وفـــاء إب ـــوعي: ب ال
ــاهرة، والصــورة ــع، الق ــة والنشــر والتوزي ــب للطباع  ،دار غري

١٩٩٩ . 
 

   



١٣٩ 

  
  :المنشورة البحوث والمقاالت

 
وس • مجلَّـة فكـر ، أساليب التخييـل يف الفلسـفة، عائشة، أنُّ

 . ٢٠٠٢، أفريل، ٤٨ع، ونقد
الشعر وفكـرة " هيجل وإستطيقا الفكر:، مؤنس، بخضرة •

جامعـــة ، مجلـــة دراســـات إنســـانية واجتماعيـــة، النهايـــة
 . ٢٠١٩، ١عدد، ٨مجلد، الجزائر، تلمسان

ـــــّزة • ـــــو ع ـــــب، ب ـــــعر، الطي ـــــو الش ـــــا ه ـــــابكة، م   ،الش
https://www.mominoun.com/articles -647  

، ســــجال الشــــعر والفلســــفة، عمــــاد الــــدين، الجبــــوري •
https://www.independentarabia.com/node/21831 . 

ـــة • ـــراس، حمي ـــين الفلســـفة والشـــعر، ف ـــة ب ، عـــن العالق
https://www.ultrasawt.com(/ . 

امتي • جدلية العالقة بين الفلسفة والشعر عنـد ، كريم، الصَّ
، ٤٣٢٤العــدد ، ر المتمــدنالحــوا، الفالســفة المســلمين

٢/١/٢٠١٤ . 

https://www.mominoun.com/articles
https://www.independentarabia.com/node/21831
https://www.ultrasawt.com


 
 

١٤٠   

الحــوار ، سـفة هيجـلمـوت الشــعر يف فل، عـادل، عبـد اهللا •
 . ٢٠١٤، ٤٥٣٩ العدد، المتمدن

، الشعُر والفلسفُة أوجـه االخـتالف، بشير عبد زيد، عطية •
ـــة ـــة الرتبي ، آب، ١ج، ٣٦ع، جامعـــة واســـط، مجلـــة كلي

٢٠١٩ . 
ــد • ــرد محم ــة ، ك ــة فلســفية لماهي ــة مقارب الشــعر والحقيق

مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث افنسـانية ، الشعر
 . ٢٠١٩ حزيران، ٤٩العدد، واالجتماعية

، لفلســـــفةالشـــــعر وماهيـــــة ا، عبـــــد الهـــــادي، مفتـــــاح •
https://hekmah. org/ . 

 
   



١٤١ 

 
  الفهرس

 
 ٥ ......................................... َعَتباٌت استهاللية

تابفاتَِحُة   ٧ .............. الفلسفة والشعر إلمامة معرفية الكِ
 ١٥ .............................. َمْفَهَمُة الَمَفاهيم/ َتْمهيـــد

عر: الفصل األول جاُل بين الفلسفِة والشِّ  ٢٥ ............... السِّ
 ٣١ .................. الفلسفة والشعر االختالف واالئتالف

عُر والفلسفة  ٣٧ ........................ تبادُل التَّهميش :الشِّ
عر: ال  ٤٩ ........................ مصالحةلقاُء الفلسفِة والشِّ

عر: الفصل الثاين  ٦٥ .................. أسئلُة الفلسفِة أسئلُة الشِّ
 ٦٧ .................................. السؤال محور المعرفة

 ٧٣ ......................... الفلسفة والشعر: سؤاال الماهّية
 ٨٥ ....................... الشعر والفلسفة خطابان معرفيَّان

 ٩٥ ......... تكامل العالقة بين الفلسفة والشعر الفصل الثالث:
 ٩٧ ......... اسرتجاُع الفلسفة بالشعر: شهوة إصالح العالم

 ١١١ ................ الفلسفة والشعر ممارستان أسلوبيتان:
عُر: البحُث عن انتظام الكون  ١٢١ ............ الفلسفُة والشِّ

 ١٣٧ ............................ مصادُر الكتاِب ومراِجُعه:
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